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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Acolhe favoravelmente a extensão do processo de co-decisão à política agrícola comum 
(PAC);

2. Considera que a aplicação do processo legislativo ordinário, ou seja, da co-decisão, ao 
domínio da PAC melhora a responsabilidade democrática da União Europeia na medida 
em que o Parlamento Europeu, que representa os cidadãos da União, passará a co-legislar 
em pé de igualdade com o Conselho, que representa os Estados-Membros;

3. Deplora o facto de os objectivos da PAC (artigos 33.º e 34.º do Tratado CE) não terem 
sido modificados pelo Tratado de Lisboa e que esses objectivos sejam idênticos aos 
estabelecidos originalmente no início da PAC; considera que as disposições relativas à 
agricultura devem ser actualizadas para ter em conta a situação actual (introdução de um 
segundo pilar, desenvolvimento rural, qualidade, bem-estar dos animais e meio ambiente); 

4. Salienta que o Parlamento deve garantir que as disposições necessárias à prossecução dos 
objectivos da PAC sejam estabelecidas em actos legislativos e não em actos adoptados só
pelo Conselho ou pela Comissão no âmbito das suas competências em matéria de actos 
delegados e de execução; 

5. Salienta que toda a legislação actual do Conselho, adoptada com base nos artigos 36.º e 
37.º do Tratado CE, passará a estar sujeita ao novo n.º 2 do artigo 37.º, ou seja, à co-
decisão, designadamente, os quatro principais textos horizontais no domínio da agricultura 
(OCM única, regulamento relativo aos pagamentos directos, regulamento relativo ao 
desenvolvimento rural e financiamento da PAC); observa, além disso, que a legislação 
sobre a qualidade, a agricultura biológica e a promoção passarão também a inscrever-se 
no âmbito do n.º 2 do artigo 37.º;

6. Considera que o n.º 3 do artigo 37.º não comporta um poder independente em si mesmo; 
salienta que é necessário um acto de co-decisão, adoptado com base no n.º 2 do artigo 
37.º, para definir em que medida e de que modo o Conselho pode usar os seus poderes, em 
conformidade com o n.º 3 do artigo 37.º;  

7. Deplora o facto de as medidas referidas no n.º 3 do artigo 37.º, anteriormente abrangidas 
pelo processo de consulta, poderem doravante ser adoptadas apenas pelo Conselho, sem 
consulta do Parlamento;

8. É de opinião que nenhum acto do Conselho em vigor teria podido ser adoptado com base 
no n.º 3 do artigo 37.º, pelo que entende que o âmbito do n°3 não se verificou, sendo as 
eventuais aplicações inexistentes;  

9. Observa que os procedimentos de comitologia, aprovados com base no artigo 202.º do 
Tratado CE serão revogados; salienta o papel-chave que o Parlamento deve desempenhar 
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no âmbito do artigo 249.º-C para definir um novo quadro de comitologia (nomeadamente,
através da adopção de actos em conformidade com o processo legislativo ordinário), em 
particular, no que se refere ao papel dos comités no domínio da agricultura;

10. Realça a necessidade de reforçar as relações e de encetar um diálogo mais intenso e 
regular com os parlamentos nacionais, dado que o Tratado de Lisboa introduziu, no n.º 3 
do seu artigo 3.º-B, o controlo da subsidiariedade por parte dos parlamentos nacionais.
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