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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma estratégia de simplificação do quadro regulador
(2006/2006(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 26 de Outubro de 2000, sobre os relatório da 
Comissão ao Conselho Europeu intitulados “Legislar melhor 1998 - Uma 
responsabilidade a partilhar”  e “Legislar melhor 19991,

– Tendo em conta a sua Resolução de 29 de Novembro de 2001 sobre o Livro Branco da 
Comissão “Governança europeia”2,

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Abril de 2003 sobre os relatórios da Comissão 
"Legislar Melhor" 2000 e "Legislar Melhor" 20013,

– Tendo em conta a sua Resolução de 26 de Fevereiro de 2004 sobre o relatório da 
Comissão "Legislar Melhor 2002"4

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Março de 2004 sobre as Comunicações da 
Comissão relativas à simplificação e melhoria da regulamentação comunitária 5

– Tendo em conta a sua Resolução sobre a avaliação das repercussões da legislação 
comunitária e dos procedimentos de consulta6

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, da Comissão dos Orçamentos, da Comissão do 
Controlo Orçamental, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, da Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão do Mercado 
Interno e da Protecção dos Consumidores, da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça 
e dos Assuntos Internos e da Comissão das Petições (A6-0000/2006),

A. Considerando que a simplificação do quadro regulador é uma das etapas fundamentais do 
objectivo "Legislar melhor", o qual, por sua vez, constitui uma acção prioritária da União 
Europeia no quadro do objectivo geral de reforçar o crescimento e o emprego,

B. Considerando as obrigações e os objectivos consignados no Acordo Interinstitucional 
"Legislar melhor", nomeadamente os que se referem à simplificação e à redução do 
volume da legislação comunitária, bem como às repercussões desta última nos 
Estados-Membros, 

C. Considerando os esforços profusamente desenvolvidos pela Comissão, pelo Conselho e 
  

1 JO C 197 de 12.7.2001, p. 433.
2 JO C 153 E de 27.6.2002, p. 314.
3 JO C 64 E de 12.3.2004, p. 135.
4 JO C 98 E de 23.4.2004, p. 155.
5 JO C 102 E de 28.4.2004, p. 512.
6 JO C 104 E de 30.4.2004, p. 164.
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pelo Parlamento Europeu nos últimos anos para concretizar, definir e melhorar a aplicação 
dos instrumentos de simplificação legislativa, 

D. Considerando a experiência adquirida na aplicação dos Acordos Interinstitucionais sobre
codificação e reformulação e reputando que se trata de instrumentos essenciais para a 
simplificação do "acervo" comunitário, 

E. Considerando que, desde a entrada em vigor do Acordo Interinstitucional relativo à 
reformulação dos actos legislativos, apenas foram apresentadas doze propostas de 
reformulação, das quais duas foram concluídas e publicadas, duas foram retiradas e oito 
encontram-se ainda pendentes; e considerando que, num universo de cerca de 2400 
famílias de actos legislativos potencialmente abrangidos, apenas 49 propostas de 
codificação foram, até agora, apresentadas ao Parlamento Europeu,

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão sobre a simplificação do quadro 
regulador, o seu empenhamento na apresentação de um programa de simplificação dos 
actos legislativos e a definição dos métodos e dos objectivos mediante os quais se propõe
realizar este programa;

2. Congratula-se pelo facto de a Comissão se propor adoptar importantes iniciativas de 
simplificação nos seus programas legislativos anuais, bem como pelo seu anúncio de irá
apresentar comunicações complementares para os diferentes sectores da economia 
comunitária; 

3. É de opinião que a revogação dos actos irrelevantes e obsoletos é uma prioridade que deve 
ser imediatamente levada à prática pela Comissão; considera, contudo, que, em 
determinados casos, a revogação da regulamentação comunitária deveria ser acompanhada 
de um acto jurídico comunitário, a fim de impedir que os Estados-Membros regulamentem
matérias que tenham sido objecto de desregulamentação a nível comunitário; 

4. Propõe que a Comissão proceda a um controlo constante sobre as disposições nacionais 
que eventualmente permaneçam em vigor após a revogação da regulamentação 
comunitária original; reputa oportuno que a Comissão inclua nas suas propostas cláusulas 
de revisão específicas;

5. É de opinião que a codificação e a reformulação são os principais instrumentos de
simplificação do "acervo" comunitário e incentiva um recurso mais alargado a estes 
instrumentos; considera que a reformulação foi utilizada de forma limitada e que isso se
deve a uma falta de adequação entre o Regimento do Parlamento e o Acordo 
Interinstitucional que rege aquele instrumento; 

6. Congratula-se pelos resultados até agora obtidos graças à codificação da legislação 
comunitária e deseja que os serviços competentes da Comissão elaborem novas e mais 
vastas propostas de codificação em sectores que não foram ainda contemplados e,
nomeadamente, nos sectores do direito das sociedades, da propriedade intelectual ou da
defesa dos consumidores; 

7. Considera que, se as Instituições desejam realmente simplificar a legislação e utilizar para 
esse efeito o instrumento da reformulação, o Acordo Interinstitucional sobre reformulação 
deveria ser aplicado de forma mais rigorosa; 

8. Entende que, se se pretende garantir a eficácia da reformulação, o Parlamento Europeu e o 
Conselho deverão abster-se, como regra de princípio, de alterar as partes codificadas; é de 
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opinião que, se as Instituições desejam efectivamente simplificar a legislação e utilizar 
para esse efeito a reformulação, as partes do texto codificadas deveriam, por norma, estar 
sujeitas às mesmas disposições previstas no Acordo Interinstitucional em matéria de 
codificação; reconhece, contudo, a oportunidade de um procedimento excepcional para 
alterar a parte codificada, quando seja necessário fazê-lo por razões imprescindíveis de 
coerência ou de ligação com a parte submetida a alterações; 

9. É de opinião que as Instituições poderiam ponderar a oportunidade de estabelecer uma 
terceira categoria de intervenções, paralela à codificação e à reformulação, de forma a 
prever facilidades apropriadas para a simplificação dos actos jurídicos comunitários; 

10. Considera que o Acordo Interinstitucional sobre reformulação deveria definir claramente 
o procedimento a seguir quando, no decurso do processo legislativo, seja necessário 
modificar as partes codificadas; 

11. Convida a Comissão a apresentar quanto antes, tendo em consideração as orientações 
acima enunciadas, uma proposta de reformulação dos Acordos Interinstitucionais que 
regem a qualidade da legislação da União; 

12. Encarrega a Comissão dos Assuntos Constitucionais de determinar as alterações 
regulamentares que se impõem com vista à aplicação efectiva do acordo sobre 
reformulação, nomeadamente na perspectiva de um recurso acrescido aos procedimentos
simplificados previstos no Regimento; 

13. Apoia as práticas de co-regulação e de auto-regolação, embora recordando à Comissão a 
obrigação de definir as condições e os limites que as partes devem observar no exercício 
de tais práticas e que, seja como for, apenas se poderá recorrer à co-regulação e à 
auto-regulação quando estritamente necessário e desde que sob o controlo da Comissão e 
sem prejuízo do direito do Parlamento Europeu se opor à sua utilização; 

14. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e aos parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
I. Introdução 
1. A Comunicação COM (2005) 535 inscreve-se no âmbito das iniciativas que a Comissão
tem vindo a adoptar para melhorar a qualidade da legislação comunitária. O objectivo geral é 
o de contribuir para a criação de um quadro regulador europeu que cumpra critérios 
legislativos certos e rigorosos. Nesta óptica, a Estratégia de Lisboa tem por ambição melhorar 
os aspectos do "acervo" comunitário que influenciam a competitividade das empresas. 

Os esforços recentes neste domínio deram origem ao Acordo Interinstitucional (AII) "Legislar
melhor", rubricado em 16 de Dezembro de 20031, no qual se passam em revista diferentes 
aspectos da questão: da melhor coordenação do processo legislativo à maior transparência e 
acessibilidade, das análises de impacto à transposição do direito comunitário, das técnicas de 
codificação e simplificação à comitologia, dos modos de regulação alternativos à redução do 
volume da legislação. 

De uma maneira mais geral, a Comissão apresentou, nos últimos anos, numerosas 
comunicações e propostas neste domínio2. Por seu turno, o Parlamento pronunciou-se, em 
diferentes ocasiões, sobre os problemas relativos à qualidade da legislação comunitária3. 
2. Do mesmo modo, o próprio Conselho da União Europeia debruçou-se amplamente sobre 
esta questão. Num vasto debate realizado durante o Conselho de 28 e 29 de Novembro de 
2005, o Conselho acolheu favoravelmente a comunicação sobre a simplificação, reafirmando 
a importância dos esforços desenvolvidos nesse sentido. O Conselho reconheceu, mais 
particularmente, que em algumas circunstâncias os regulamentos podem revelar-se 
instrumentos mais adequados do que as directivas, e isso no interesse da certeza jurídica e do 
bom funcionamento do mercado interno. Em todo caso, o Conselho sublinha que a escolha da 
abordagem jurídica mais adequada deve fazer-se numa base casuística e tendo sempre 
presentes os princípios de subsidiariedade e de proporcionalidade. 

Noutras ocasiões, o Conselho defendeu quer a importância de se dispor de textos jurídicos
compreensíveis para os cidadãos e para os operadores, quer a importância do papel da 
codificação e das análises de impacto. 

II. A Comunicação da Comissão 
1. Uma vez que a simplificação tem como finalidade tornar a legislação menos onerosa, mais 
fácil de aplicar e, por conseguinte, mais eficaz na consecução dos objectivos, tanto a nível 
comunitário como no plano nacional, a Comissão propõe-se, com a sua Comunicação 

  
1JO C 321 de 31.12.2003, p. 1. 
2Para além das comunicações gerais, a Comissão apresentou recentemente comunicações sectoriais ligadas a esta 
temática, nos sectores da agricultura, da pesca ou do ambiente. 
3Vejam-se as seguintes resoluções: 
- Resolução de 26 de Outubro de 2000 sobre os relatórios da Comissão "Legislar melhor 1998 - Uma 
responsabilidade a partilhar",
- Resolução de 29 de Novembro de 2001 sobre o Livro Branco da Comissão "Governança europeia", 
- Resolução de 8 de Abril de 2003 sobre os relatórios da Comissão intitulados "Legislar melhor 2000" e 
"Legislar melhor 2001", 
- Resolução de 26 de Fevereiro de 2004 sobre o relatório da Comissão "Legislar melhor 2002," 
- Resolução de 9 de Março de 2004 sobre as comunicação da Comissão relativas à simplificação e melhoria da 
regulamentação comunitária, 
- Resolução de 20 de Abril de 2004 sobre a avaliação das repercussões da legislação comunitária e dos 
procedimentos de consulta. 
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COM(2005) 535, prosseguir na via já empreendida e aprofundar os princípios anteriormente 
estabelecidos, de forma a tornar o processo de simplificação mais palpável. 

No que respeita às suas ideias fundamentais, a Comunicação encontra-se dividida em duas 
partes. A primeira consiste no "programa continuado de simplificação", que especifica os 
actos legislativos que a Comissão pretende reexaminar e avaliar com vista a uma 
simplificação ao longo dos próximos três anos. Este programa é apresentado de forma 
detalhada no Anexo 2 da Comunicação e será sujeito a uma revisão e actualização 
sistemáticas. 

A Comissão integrará também nos seus programas legislativos e de trabalho anuais as 
principais iniciativas de simplificação legislativa e tenciona elaborar um conjunto de 
comunicações complementares em sectores como a agricultura ou o ambiente. 

2. A segunda parte da Comunicação, de carácter mais geral, define os objectivos, os métodos 
e os procedimentos relativos à simplificação. 

A Comissão propõe cinco instrumentos de simplificação: a revogação, a codificação, a 
reformulação, a modificação da estratégia reguladora e um recurso acrescido às tecnologias da 
informação. 

3. Mais particularmente, a revogação consiste na eliminação dos actos legislativos adoptados 
de 1957 em diante, que, com o passar dos anos, se tornaram irrelevantes ou obsoletos em 
consequência dos progressos técnicos ou tecnológicos, da evolução das políticas prosseguidas 
pela União Europeia, das mudanças verificadas na aplicação das disposições gerais do 
Tratado ou ainda do desenvolvimento de regras ou normas internacionais. 

4. Por codificação entende-se o processo mediante o qual os actos a codificar são revogados e 
substituídos por um único acto que não contém modificações substanciais relativamente aos 
actos primitivos, comportando, pois, a reelaboração do texto consolidado num novo e único 
acto jurídico, coerente e compreensível, que substitui formalmente o acto original e todas as 
suas alterações subsequentes. 

O seu funcionamento é viabilizado na prática pelo Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos 
das três Instituições, ao qual cabe a tarefa de passar as propostas da Comissão pelo crivo e 
garantir ao Parlamento Europeu e ao Conselho que se trata de uma verdadeira codificação e 
que a Comissão não introduziu alterações substanciais nos textos. 

A eliminação de todas as disposições obsoletas, a harmonização da terminologia empregada 
no novo acto e a elaboração do seu preâmbulo fazem parte do processo de codificação, graças 
ao qual é possível reduzir o volume da legislação, mantendo simultaneamente a sua 
substância intacta. 

5. Reformulação é o processo mediante o qual um novo acto juridicamente vinculativo, que 
revoga os actos que substitui, combina, por um lado, a modificação da política de fundo da 
legislação e, por outro, a codificação das restantes disposições que permanecem inalteradas. 

A técnica da reformulação não só permite a modernização dos actos legislativos mediante a
modificação das suas disposições substanciais, como permite também a codificação de textos 
legislativos por vezes dispersos, facilitando, por conseguinte, a compreensão e a simplificação 
da legislação. 
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A reformulação é regida pelo Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 20011. 

6. A modificação da estratégia reguladora opera em duas direcções. Por um lado, comporta 
uma maior abertura aos modos de regulação alternativos, como a co-regulação e a 
auto-regulação. 
A co-regulação, de acordo com quanto estabelecido de AII "Legislar melhor" (ponto 18), é o 
mecanismo pelo qual um acto legislativo comunitário autoriza as partes envolvidas de um 
determinado sector a (agentes económicos, parceiros sociais, organizações não 
governamentais, associações, etc.) a realizarem os objectivos definidos pela autoridade 
legislativa. 

Por auto-regulação entende-se, em contrapartida, a possibilidade deixada aos agentes 
económicos, parceiros sociais, organizações não governamentais ou associações, de 
adoptarem entre si e para si linhas directrizes comuns a nível europeu (designadamente,
códigos de conduta ou acordos sectoriais) (ponto 22 do AII citado). 

Por outro lado, a modificação da estratégia reguladora diz respeito à escolha do instrumento
legislativo adequado, mediante a substituição de directivas por regulamentos. 

Como é sabido, o regulamento garante uma aplicação imediata, sem distorções causadas pela
transposição, sem discrepâncias devidas à escolha da regra de aplicação e sem necessidade de 
aumentar a legislação nacional. 
O regulamento apresenta-se pois como um instrumento fundamental de simplificação. A 
directiva deveria ser proposta unicamente quando os princípios de subsidiariedade e de 
proporcionalidade sugerem que se deixe maior margem de manobra ao poder discricionário 
dos Estados-Membros. 
7. O maior recurso às tecnologias da informação permite explorar mais eficazmente o 
potencial considerável destas tecnologias. Com efeito, os serviços administrativos em linha 
integrados e seguros podem contribuir para a redução da carga burocrática, acelerando os 
processos, reduzindo o fluxo de documentos, permitindo uma aplicação mais uniforme da 
legislação e limitando o risco de erros. 

8. A Comissão conclui apelando ao apoio das Instituições e dos Estados-Membros neste 
esforço de simplificação. 

III. Posição do Relator 
1. O presente projecto de relatório sobre a simplificação propõe-se responder à Comunicação 
da Comissão, e, se possível, avançar com algumas propostas no intuito de aumentar a eficácia 
dos métodos de simplificação propostos naquele documento. 
2. Muito particularmente, o vosso Relator não pode deixar de concordar com a técnica da 
revogação. Afigura-se lógico, não só apoiar, mas também exigir que a Comissão proponha a 
revogação dos actos jurídicos que se tornaram irrelevantes ou obsoletos. 

É, contudo, necessário chamar a atenção da Comissão para o facto de que nesses casos a 
revogação da regulamentação comunitária deveria ser acompanhada de um novo acto jurídico
comunitário, que, segundo a doutrina do direito de preferência, teria por efeito impedir os 
Estados-Membros de regulamentarem matérias que tenham sido objecto de 

  
1 JO C 77/1 de 28.03.2002, p. 1. 
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desregulamentação a nível comunitário. A Comissão deverá, por conseguinte, adoptar as 
medidas que se impõem nesse sentido. 
A ideia da Comissão de introduzir nas suas propostas legislativas uma cláusula de revisão 
parece interessante e, em primeira análise, poderia ser apoiada pelo Parlamento. 
3. Seguidamente, o vosso Relator exprime o vivo apreço que lhe merece a codificação, na 
medida em que este método produz textos de mais fácil leitura e com maior segurança
jurídica, apresentando-se; pois, como um dos instrumentos de simplificação mais poderosos. 

Das cerca de 2400 famílias de actos legislativos potencialmente abrangidos, o Parlamento 
Europeu apenas tratou, até ao momento presente, 49 propostas de codificação, que diziam
fundamentalmente respeito ao sector agrícola ou a outras políticas extremamente sectoriais. 
Espera-se que, nos dois anos vindouros, a codificação incida sobre aspectos decisivos da 
economia, como o direito das sociedades, a propriedade intelectual ou a defesa do
consumidor. Cumpre criticar a falta de ambição da Comissão no emprego desta técnica. É 
necessário que a Comissão imprima um impulso político a fim de que seja data a prioridade à 
codificação dos aspectos centrais da competitividade das empresas e dos interesses dos 
cidadãos. 
4. A reformulação constitui provavelmente o instrumento de simplificação mais significativo 
e o seu emprego deveria amplamente incentivado. As iniciativas legislativas da Comissão em 
sectores como o mercado interno e o ambiente poderiam consistir, por exemplo, em propostas
de reformulação. 
Frequentemente, porém, a dupla natureza deste instrumento – codificação e alteração do acto 
precedente, que é revogado por um novo acto jurídico – torna esta técnica particularmente 
complexa. O que explica o motivo pelo qual a Comissão raramente a ela recorre, tendo 
mesmo dado mostras de preferir iniciativas de tipo mais tradicional, como simples 
modificações ou aditamentos aos actos em vigor. 

Com efeito, ao que consta, apenas foram apresentadas doze propostas de reformulação nos 
termos do AII sobre reformulação de 2002: duas foram concluídas e publicadas, duas foram 
retiradas e oito encontram-se ainda pendentes. É difícil compreender por que motivo o 
principal instrumento de simplificação é utilizado tão raramente. Este é um dos aspectos 
relativamente aos quais o Parlamento Europeu poderia intervir. 
O vosso Relator considera que a reformulação foi utilizada de forma limitada e que isso se 
deve a uma inadequação entre o Regimento do Parlamento e o Acordo Interinstitucional que a 
rege. 

O Parlamento Europeu poderia, ademais, exortar a Comissão a aplicar o AII sobre 
reformulação de forma mais rigorosa, sobretudo no tocante a uma maior diferenciação entre a 
parte codificada, à qual deveria, claramente, aplicar-se o AII sobre codificação de 19941, e as 
alterações de fundo e as adaptações meramente formais ou de natureza redaccional (ponto 4, 
terceiro travessão, do AII sobre reformulação). 
Com efeito, para além de estabelecer uma distinção entre as partes com modificações 
substantivas e as partes codificadas, poder-se-ia introduzir a definição de uma terceira 
categoria de intervenções, paralelamente à codificação e à reformulação, a fim de prever as 
facilidades que se impõem para a simplificação dos actos jurídicos comunitários. Esta terceira 
categoria poderia compreender, por exemplo, as adaptações redaccionais ou formais a que se 

  
1 JO C 102 de 4.4.1996, p. 2. 
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refere o ponto 4, terceiro travessão, do último AII citado. Estas alterações ou adaptações 
formais seriam examinadas pelo Grupo Consultivo (ponto 4 do AII sobre codificação), que 
atestaria a sua neutralidade política, como já ocorre com os processos de codificação. 

Seria igualmente oportuno ponderar atentamente a possibilidade de introduzir no Parlamento 
Europeu e no Conselho um processo acelerado para as reformulações, mantendo naturalmente 
de pé a normal tramitação legislativa comunitária, mas introduzindo, por exemplo, um 
processo de exame por uma comissão única do Parlamento ou estabelecendo que a comissão 
competente deverá pronunciar-se previamente sobre a aplicação, ou a não aplicação, do 
processo simplificado (previsto pelo Regimento) a uma proposta de reformulação. 

O AII "Legislar melhor" dispõe, no seu ponto 36, que as autoridades legislativas deverão 
modificar os seus métodos de trabalho criando estruturas ad hoc competentes em matéria de
simplificação legislativa. Uma reforma do AII sobre reformulação (ou um novo AII ou a 
alteração do AII "Legislar melhor") poderia abranger estes processos ad hoc. 

Em todo caso, a importância da reformulação enquanto instrumento de simplificação exigiria 
tanto o exame do AII e das causas da sua insuficiente aplicação, por parte do Parlamento, 
como a assumpção das responsabilidades, por parte das Instituições. 
Em especial, se verdadeiramente se deseja que este instrumento seja eficaz, o Parlamento 
Europeu e o Conselho deveriam aceitar as limitações decorrentes da aplicação do AII sobre 
codificação, abstendo-se de alterar as partes codificadas em sede de reformulação (como se 
depreende do ponto 8 do referido AII). Este compromisso poderia ser acompanhado de um 
procedimento excepcional para alterar a parte codificada, quando tal for necessário por razões 
de coerência com a parte sujeita a modificação. Isso acarreta naturalmente uma modificação 
do ponto 8 do AII sobre reformulação, que, actualmente, não o permite. 

5. No tocante à modificação da estratégia reguladora, e, em especial, à co-regulação, o 
Parlamento Europeu exprimiu abertamente o seu parecer na Resolução de 9 de Março de 2004 
sobre as comunicações da Comissão relativas à simplificação e melhoria da regulamentação 
comunitária, reafirmando o seu direito de se opor à entrada em vigor de qualquer projecto de
acordo voluntário adoptado no âmbito da co-regulação. 
É evidente que a Comissão apenas pode recorrer à co-regulação e à auto-regulação com 
grande prudência e sempre dentro do quadro regulador proporcionado pelo AII "Legislar 
melhor", o qual, seja como for, prevê a transmissão dos projectos de acordos à autoridade 
legislativa.
A proposta da Comissão de estender a co-regulação a importantes sectores da actividade 
económica (por exemplo, o dos serviços) parece muito razoável. É fundamental que a 
Comissão aplique o AII "Legislar melhor" e, sobretudo, que se compromete a clarificar, na 
proposta legislativa, as condições e os limites que as partes interessadas devem respeitar ao 
celebrar acordos voluntários. 

6. Quanto à substituição de directivas por regulamentos, este instrumento é de capital 
importância no âmbito da simplificação legislativa, uma vez que põe termo aos problemas 
levantados pela transposição e contribui para reduzir consideravelmente os instrumentos
normativos, na condição de ser utilizado com prudência e sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros. 
7. O vosso Relator não formula qualquer objecção à proposta das Comissões de explorar ao 
máximo todo o potencial das tecnologias da informação. O Parlamento pode encorajar os 
planos de acção relativos aos futuros serviços administrados em linha e incentivar 
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inclusivamente as propostas legislativas que modificam os procedimentos para neles 
incorporar as novas tecnologias. 
8. Em conclusão, afigura-se oportuno acolher favoravelmente o compromisso da Comissão de
continuar a desenvolver a sua estratégia de simplificação do quadro regulador e isso - há que 
jamais perdê-lo de vista - no interesse dos cidadãos em ter Instituições mais eficientes e 
instrumentos normativos mais eficazes. 
A Comissão deveria, contudo, ter em consideração as observações que precedem e procurar 
ser mais precisa no que diz respeito à melhoria dos métodos de simplificação, no respeito dos 
procedimentos legislativos previstos pelos Tratados. Talvez a revisão do AII sobre 
reformulação permita, tal como repetidamente afirmado, potenciar consideravelmente os 
instrumentos e os resultados da simplificação. 

O vosso Relator considera, por último, oportuno convidar as Comissões a apresentar quanto 
antes, tendo em conta as orientações acima expostas, uma proposta de reformulação dos 
Acordos Interinstitucionais que regem a qualidade da legislação da União. 


