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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à revisão do acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão
(2005/0000(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 10º do Tratado que institui a Comunidade Europeia e a 
Declaração nº 3 anexa à acta final da Conferência Intergovernamental que adoptou o 
Tratado de Nice,

– Tendo em conta o artigo III-397º do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa,

– Tendo em conta o acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão, de 5 de Julho de 20001,

– Tendo em conta a sua resolução de 18 de Novembro de 2004 sobre a eleição da nova 
Comissão2,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente de....,

– Tendo em conta o projecto de acordo-quadro sobre as relações entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão (a seguir designado "o acordo"),

– Tendo em conta o nº 3 do artigo 24º e o artigo 120º, bem como o nº 4 do ponto XVIII do 
Anexo VI, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2005),

A. Considerando que o reforço da democracia na União Europeia, testemunhado, 
nomeadamente, pela assinatura do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa, requer uma intensificação das relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
e um melhor controlo parlamentar da acção do executivo,

B. Considerando que o processo de investidura da actual Comissão reforçou a legitimidade 
democrática do sistema institucional da União e acentuou a dimensão política das relações 
entre as duas instituições,

C. Considerando que o novo acordo que é submetido à sua apreciação reflecte esta evolução,

D. Considerando que este acordo suscita a formulação das clarificações seguidamente 
apresentadas,

E. Considerando que, face ao desenrolar das negociações que conduziram a um acordo 
político, é conveniente que, no futuro, as disposições internas relativas à negociação de 

  
1 JO C 121 de 24.4.2001, p. 122.
2 Textos adoptados desta data, P6_TA(2004)0063.
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acordos interinstitucionais sejam melhoradas, para que o seu exame pela ou pelas 
comissões competentes faça sentido,

1. Congratula-se não só com o reforço da coerência e a simplificação da estrutura, mas 
também com os seguintes pontos positivos contidos no projecto de novo acordo:

a) as novas disposições em matéria de eventual conflito de interesses (artigo 2º);

b) as disposições acordadas em caso de substituição de um membro da Comissão antes 
da expiração do mandato desta última (artigo 4º);

c) a garantia de que os Comissários indigitados facultarão o acesso a todas as 
informações pertinentes por ocasião do processo de investidura da Comissão (artigo 
7º);

d) a instauração de um diálogo regular ao mais alto ao nível entre o Presidente da 
Comissão e a Conferência de Presidentes (artigo 10º);

e) a determinação, de comum acordo, com base no programa legislativo e de trabalho da 
Comissão e no programa interinstitucional anual, das propostas e iniciativas de 
especial importância e a garantia de que o Parlamento será informado em pé de 
igualdade com o Conselho sobre toda e qualquer acção da Comissão (artigos 8º e 12º);

f) a melhoria da informação prestada pela Comissão sobre o acompanhamento e a 
tomada em consideração das posições do Parlamento (artigos 14º e 31º);

g) a comunicação das informações pertinentes relativas aos grupos de peritos da 
Comissão (artigo 16º), tendo em conta o nº 2 da presente decisão;

h) a confirmação das disposições relativas à participação do Parlamento nas conferências 
internacionais e as novas referências específicas às conferências de doadores e à 
observação de eleições (artigos 19º a 25º), tendo em conta o pedido formulado no nº 4 
da presente decisão;

i) a incorporação no acordo (artigo 35º) dos compromissos assumidos pela Comissão no 
âmbito das medidas de execução relativas aos sectores bancário, de seguros e de 
valores mobiliários ("procedimento Lamfalussy") e o acordo entre o Parlamento 
Europeu e a Comissão relativo às normas de execução da decisão "comitologia"1, 
tendo em conta as observações formuladas no nº 3 da presente decisão;

j) os compromissos subscritos em matéria de participação da Comissão nos trabalhos do 
Parlamento (artigos 37º a 39º);

k) a incorporação de uma cláusula de revisão do acordo (artigo 43º) aquando da entrada 
em vigor do Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa;

  
1 Decisão do Conselho 1999/468/CE, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das 

competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999, p. 23). 
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2. Sublinha a importância que atribui a uma total transparência no que diz respeito à 
composição e às actividades dos grupos de peritos da Comissão (artigo 16º do acordo) e 
solicita à Comissão que aplique o acordo neste espírito;

3. Solicita à Comissão que, no contexto da aplicação do artigo 35º do acordo, aplique as 
disposições da Decisão 1999/468/CE tendo em conta o espírito da proposta de nova 
decisão que apresentou em 11 de Dezembro de 2002 (COM(2002)0719);

4. No tocante à participação das suas delegações nas conferências e outras negociações 
internacionais, solicita à Comissão que apoie sistematicamente os seus pedidos junto do 
Conselho para que os membros das referidas delegações possam participar nas reuniões de 
coordenação da União, comprometendo-se a respeitar as regras de confidencialidade 
inerentes a estas reuniões;

5. Aprova o acordo anexo à presente decisão;

6. Decide que este acordo será anexado ao seu Regimento e substituirá os Anexos XIII e 
XIV do mesmo;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e o seu anexo à Comissão e ao 
Conselho, bem como os Parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

O projecto de acordo-quadro revisto sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a 
Comissão, que a Conferência dos Presidentes transmitiu à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais tendo em vista a sua aprovação pela sessão plenária, é o quarto acordo deste 
tipo entre as duas instituições, após o código de conduta concluído em 1990, a sua versão 
revista em 1995 e o acordo-quadro negociado em 2000.

Além disso, é o primeiro que é objecto do procedimento previsto no artigo 120º (antigo 55º) 
do Regimento, relativo aos acordos interinstitucionais, e, por conseguinte, de um relatório 
desta comissão.

Desde a entrada em vigor do Acto Único Europeu, em 1 de Julho de 1987, que introduziu o 
processo de cooperação, o papel do Parlamento Europeu no domínio legislativo tem vindo a 
aumentar e as suas relações com as outras instituições, em primeiro lugar com a Comissão, 
têm sido intensificadas.

Esta realidade esteve na base da conclusão do primeiro código de conduta entre o Parlamento 
e a Comissão, presidida na altura por Jacques Delors.

Este código constituiu um dos primeiros acordos interinstitucionais destinados a enquadrar as 
relações entre instituições das então Comunidades Europeias.

O Tratado de Maastricht, em vigor desde 1 de Novembro de 1993, consagrou o papel de 
co-legislador do Parlamento Europeu, instaurando o processo de co-decisão, e reforçou a 
relação política entre o Parlamento e a Comissão, devendo esta última ser submetida ao voto 
de investidura do PE.

Com o Tratado de Amesterdão, em vigor desde 1 de Maio de 1999, esta tendência 
acentuou-se e levou as duas instituições, também por força das circunstâncias que implicaram 
a demissão da Comissão presidida por Jacques Santer, a concluir um acordo-quadro muito 
mais ambicioso destinado a reger todos os aspectos das suas relações.

O Tratado de Nice, em vigor desde 1 de Fevereiro de 2003, e as perspectivas abertas pela 
assinatura, em 29 de Outubro de 2004, do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa, juntamente com a renovação do Parlamento Europeu, após as eleições de 2004, e da 
Comissão, que iniciou as suas funções em 22 de Novembro de 2004, justificam a revisão do 
acordo de 2000, solicitada pelo Parlamento na sua resolução de 18 de Novembro de 2004.

As negociações foram conduzidas do lado do Parlamento sob o controlo da Conferência dos 
Presidentes, que assumiu a responsabilidade política. A Comissão dos Assuntos 
Constitucionais só foi efectivamente informada do desenrolar das negociações quando estas 
entraram na fase política final. Esta situação suscitou, nos debates realizados no seu seio, a 
manifestação de algumas preocupações, que foram reflectidas nos considerandos e nos pontos 
introdutórios do projecto de proposta de resolução apresentado pelo relator.
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O novo acordo tem uma forma mais estruturada do que o precedente, integrando no corpo do 
texto, inter alia, os elementos essenciais dos dois anexos consagrados anteriormente ao 
processo legislativo e à informação sobre os acordos internacionais. Apenas o antigo Anexo 3 
relativo à transmissão das informações confidenciais ao Parlamento Europeu (que passa a ser 
o Anexo 1) foi mantido como tal e sem qualquer alteração. Em contrapartida, foi acrescentado 
um novo Anexo 2, que contém o calendário da apresentação e o acompanhamento do 
programa legislativo e de trabalho da Comissão.

Este anexo deveria, na verdade, substituir o actual Anexo XIV do Regimento do Parlamento 
Europeu, que contém um calendário aprovado pela Conferência dos Presidentes em 31 de 
Janeiro de 2002. O seu texto não modifica substancialmente as disposições em vigor, mas 
reforça o acompanhamento da execução do programa ao longo do ano. É de notar que a noção 
de debate "sobre o estado da União" desaparece na nova redacção.

O preâmbulo do novo acordo refere, para além do Tratado da União Europeia, os outros 
Tratados em vigor, ou seja, o Tratado que institui a Comunidade Europeia e o Tratado que 
institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Do ponto de vista jurídico, isto é muito 
mais correcto, uma vez que a parte essencial das disposições que figuram no acordo releva 
das disposições do Tratado CE e não do Tratado UE.

É também feita referência explícita ao conjunto dos acordos interinstitucionais e outros textos 
que regem as relações entre as duas instituições. A este respeito, é de lamentar que estes não 
sejam enumerados numa nota de rodapé1 integrada no acordo.

  
1 Trata-se, pro memoria, dos textos seguintes:
Acordo interinstitucional, de 16 de Dezembro de 2003, entre o Parlamento Europeu, o Conselho da UE e a Comissão das 
Comunidades Europeias, "Legislar melhor" (JO C 321 de 31/12/2003)
Acordo interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, entre o Parlamento Europeu, o Conselho da UE e a Comissão para 
um recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos (JO C 77 de 28/03/2002)
Acordo entre o Parlamento Europeu e a Comissão relativo às modalidades de aplicação da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO 
L 256 de 10/10/2000)
Acordo interinstitucional, de 25 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão 
das Comunidades Europeias, relativo aos inquéritos efectuados pela Organização Europeia de Luta Antifraude (OLAF) (JO L 
136 de 31/05/1999)
Acordo interinstitucional, de 6 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a melhoria do processo orçamental (JO C 172 de 18.06.1999)
Código de conduta sobre a execução das políticas estruturais pela Comissão (2000-2006), de 6 de Maio de 1999 (JO C 279 de 
1.10.1999)
Declaração Comum, de 4 de Maio de 1999, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre as modalidades 
práticas do novo processo de co-decisão (artigo 251º do TCE) (JO C 148 de 28.05.1999)
Acordo interinstitucional, de 22 de Dezembro de 1998, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre as
directrizes comuns em matéria de qualidade de redacção da legislação comunitária (JO C 73 de 17.03.1999)
Acordo interinstitucional, de 20 de Dezembro 1994, Método de trabalho acelerado tendo em vista a codificação oficial dos 
textos legislativos  (JO C 102 de 04/04/1996)
Declaração interinstitucional do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre a democracia, a transparência e a 
subsidiariedade (JO C 329 de 6/12/1993)
Declaração Comum, de 4 de Março de 1975, do Parlamento, do Conselho e da Comissão relativa à instauração de um 
processo de concertação entre o Parlamento e o Conselho (JO C 89 de 22/04/1975)
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Em contrapartida, o Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa não é de todo 
mencionado (excepto casualmente no artigo 43º, como fundamento para accionar a cláusula 
de revisão). Embora o acordo seja celebrado sob a alçada do direito existente, o preâmbulo 
poderia reflectir a vontade política expressa pela assinatura da Constituição e o espírito da 
mesma.

A referência ao Regimento do Parlamento inclui igualmente, doravante, o artigo 120º (relativo 
aos acordos interinstitucionais) e o Anexo VII sobre o procedimento a seguir para a 
apreciação pelo Parlamento Europeu dos documentos confidenciais e das informações 
sensíveis.

A menção do interesse que ambas as instituições dedicam à transposição e à aplicação 
efectiva do direito comunitário é igualmente nova, ainda que o artigo 36º se limite a retomar o 
texto do primeiro parágrafo do actual ponto 13 do Anexo 1.

Enfim, o penúltimo considerando precisa que o acordo não afecta as atribuições e as 
prerrogativas do Parlamento, da Comissão ou - e aqui reside a novidade - "de qualquer outra 
instituição ou órgão da União", o que deveria neutralizar qualquer eventual crítica, 
nomeadamente do Conselho.

O Título I define o âmbito de aplicação do acordo e substitui os actuais "princípios gerais" 
sem os modificar radicalmente.

O Título II aborda a responsabilidade política e constitui a parte do acordo que contém as 
maiores inovações em relação ao presente acordo-quadro, integrando disposições relativas aos 
conflitos de interesses (artigo 2º) e ao procedimento a seguir em caso de substituição de um 
Comissário antes da expiração do mandato (artigo 4º). O relator gostaria de salientar a este 
respeito que é obviamente necessário ter em conta neste contexto o penúltimo considerando 
do preâmbulo, já referido. As disposições respeitantes à investidura da nova Comissão, 
enunciadas no artigo 99º do Regimento, são doravante mencionadas no artigo 7º do acordo, 
sendo referida a obrigação que cabe aos comissários indigitados de facultar todas as 
informações pertinentes.

O Título III ("Diálogo construtivo e circulação das informações") reúne as duas anteriores 
partes relativas à extensão do diálogo construtivo e da cooperação política e à circulação das 
informações e divide-se em três capítulos (i) disposições gerais, ii) relações externas, 
alargamento e acordos internacionais e iii) execução do orçamento), integrando igualmente a 
parte essencial das disposições do actual Anexo 2.

É instaurado um diálogo político regular ao mais alto ao nível no seio da Conferência dos 
Presidentes (artigo 10º).

É ainda de notar a obrigação, nova para a Comissão, de comunicar a sua posição a pedido do 
Parlamento sobre qualquer iniciativa que emane de um Estado-Membro, com base no artigo 
34º do Tratado sobre a UE (artigo 15º).
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A Comissão passará doravante a comunicar todas as informações relevantes relativas aos 
grupos de peritos da Comissão e às suas actividades (artigo 16º).

A Comissão compromete-se igualmente a consultar previamente a autoridade orçamental 
antes de fazer qualquer promessa de contribuição financeira nas conferências de doadores 
(artigo 22º).

Um novo artigo consolida a cooperação em matéria de observação de eleições e garante a 
ajuda da Comissão às delegações do Parlamento integradas nas missões de observação da UE 
(artigo 23º).

O Título IV relativo à cooperação em matéria de processos legislativos e de programação 
retoma essencialmente o conteúdo do actual Anexo 1, que contém um "acordo específico 
sobre o processo legislativo" e integra os antigos artigos 2º, 5º e 7º. Subdivide-se em três 
capítulos (i) programa legislativo e político da Comissão e programação plurianual da União, 
ii) processos legislativos gerais e iii) competência normativa e poderes de execução 
específicos da Comissão.

O artigo 27º dá seguimento aos compromissos subscritos no contexto do acordo 
interinstitucional "Legislar melhor," de 16 de Dezembro de 2003 (mais particularmente o 
segundo parágrafo do seu ponto 41) e prefigura igualmente a aplicação da última frase do nº 1 
do artigo I-26º do Tratado Constitucional ["(a Comissão) toma a iniciativa da programação 
anual e plurianual da União com vista à obtenção de acordos interinstitucionais"].

O artigo 35º incorpora no acordo os compromissos assumidos pela Comissão no âmbito da 
aplicação do processo "Lamfalussy" aplicável às medidas de execução relativas aos sectores 
bancário, de seguros e de valores mobiliários, e remete para o acordo bilateral entre o 
Parlamento e a Comissão2 quanto às normas de execução da Decisão "comitologia" do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999.

O Título V diz respeito à participação da Comissão nos trabalhos parlamentares e retoma 
essencialmente a actual parte relativa ao "desenrolar dos trabalhos parlamentares", 
solicitando, contudo, uma maior disciplina por parte das comissões parlamentares.

Por último, o Título VI inclui as actuais disposições finais, completando-as, tal como já foi 
referido, com uma cláusula (artigo 43º) que prevê a revisão do acordo para ter em conta as 
repercussões da entrada em vigor do Tratado Constitucional (prevista, em princípio, nos 
termos do artigo IV-447º, para 1 de Novembro de 2006).

Em resumo, o novo acordo-quadro que é submetido à aprovação do Parlamento Europeu 
consolida as disposições do texto de 2000 e acrescenta um certo número de novas disposições, 
que acabámos de enunciar, que se enquadram no âmbito do reforço da relação política entre 
as duas instituições e, para citar as palavras do Presidente Barroso, exprimem a "cumplicidade 

  
1"O Conselho deve informar oportunamente o Parlamento Europeu do projecto de programa estratégico 

plurianual que recomenda para adopção do Conselho Europeu." As três instituições devem comunicar os 
respectivos calendários legislativos umas às outras de forma a acordar numa programação anual comum."

2 JO L 256 de 10.10.2000, p. 19
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positiva" que as une.
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