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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as alterações ao Regimento do Parlamento Europeu para adaptar os 
procedimentos internos às exigências da simplificação da legislação comunitária
(2005/2238(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0582/2005),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Aplicar o 
Programa Comunitário de Lisboa: Estratégia de simplificação do quadro regulador"
(COM(2005)0535,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 2006, 
nomeadamente o seu ponto 41,

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre uma estratégia de 
simplificação do quadro regulamentar1, 

– Tendo em conta a sua resolução de 16 de Maio de 2006 sobre as conclusões da análise das 
propostas legislativas pendentes2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões intitulada "Análise 
estratégica do programa "Legislar melhor" na União Europeia", (COM(2006)0689),

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e o parecer da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que o Parlamento Europeu se comprometeu, na já citada resolução de 16 de 
Maio de 2006 sobre uma estratégia de simplificação do quadro regulamentar (nº 21), "a 
reflectir sobre a melhoria dos seus procedimentos e das suas técnicas legislativas internas, 
a fim de acelerar os dossiers de "simplificação", respeitando os procedimentos previstos 
pelo direito primário, no caso concreto, o Tratado CE",

B. Considerando que as técnicas de codificação e reformulação são dois dos instrumentos 
mais importantes para a simplificação da legislação comunitária, que se inscreve no 
âmbito da nova estratégia de Lisboa para o crescimento e o emprego na Europa,

C. Considerando que o regulamento contém uma disposição sobre a codificação que merece 
ser revista, mas não contém qualquer disposição sobre a reformulação,

  
1 Textos adoptados desta data, P6_TA(2006)0205.
2 Textos adoptados desta data, P6_TA(2006)0206.
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D. Considerando que o Parlamento deseja, através da revisão e da clarificação dos seus 
procedimentos, contribuir com seriedade para os esforços de simplificação e encorajar a 
Comissão a apresentar mais propostas neste sentido,

E. Considerando que seria bom que o Conselho tomasse uma iniciativa semelhante,  

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 80

1. Sempre que uma proposta da Comissão 
no sentido da codificação oficial de 
legislação comunitária for submetida ao 
Parlamento, será a mesma enviada à 
comissão competente para os assuntos 
jurídicos. Se se verificar que a proposta 
não implica qualquer alteração de fundo 
da legislação comunitária em vigor, 
aplicar-se-á o processo previsto no artigo 
43º.

1. Sempre que uma proposta da Comissão 
no sentido da codificação de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Esta 
procederá à respectiva análise para 
verificar se ela se limita a uma 
codificação pura e simples, sem alterações 
substanciais. Esta análise faz-se com base 
no parecer emitido pelo grupo consultivo 
constituído pelos Serviços Jurídicos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão em conformidade com o nº 4 do 
Acordo Interinstitucional de 20 de 
Dezembro de 1994 relativo ao método de 
trabalho acelerado tendo em vista a 
codificação oficial dos textos legislativos1.

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. A comissão competente para os 
assuntos jurídicos pode solicitar à 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo que proceda a uma análise tendo 
em vista a emissão de um parecer sobre a 
oportunidade da codificação.

  
1 JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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3. Por derrogação das disposições 
previstas no nº 3 do artigo 43º, o processo 
simplificado não poderá ser aplicado a 
uma proposta de codificação oficial de 
legislação comunitária se a tal se opuser a 
maioria dos membros da comissão 
competente para os assuntos jurídicos ou 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo.

3. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta não implica qualquer 
alteração de fundo da legislação 
comunitária, submetê-la-á ao Parlamento 
para aprovação mediante voto único, não 
sendo admissíveis quaisquer alterações ao 
texto da proposta.

4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos considerar que a 
codificação proposta satisfaz a condição 
expressa no número 3, mas, na sequência 
do parecer emitido pela comissão 
competente quanto à matéria de fundo, 
chegar à conclusão de que não é 
oportuna, devido, nomeadamente, a novas 
alterações dos actos visados que 
entretanto se tenham verificado, 
requererá ao Presidente que convide a 
Comissão a declarar quais as 
possibilidades de alterar a sua proposta, 
em prazo a estipular pelo Presidente. 
Sempre que a Comissão comunicar que 
não pretende alterar a sua proposta, ou se 
tiver expirado o prazo estipulado, a 
comissão competente para os assuntos 
jurídicos pode propor a rejeição da 
proposta.
5. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta implica uma alteração de 
fundo da legislação comunitária, proporá 
que a proposta seja rejeitada.

Justificação
Através da revisão proposta do artigo do Regimento sobre a codificação, o Parlamento 
racionaliza os seus procedimentos, torna-os coerentes com o compromisso que assumiu 
perante a Comissão e o Conselho na matéria, incentiva a Comissão a apresentar mais 
propostas de codificação e contribui, deste modo, para o esforço de simplificação do direito 
comunitário.

A actual versão do artigo contém, de facto, uma série de vulnerabilidades.

O seu nº 1 remete, em termos globais, para o processo simplificado previsto no artigo 43º. 
Ora, no nº 2 deste artigo, prevê-se, como solução "alternativa", que o presidente da comissão 
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consultada ou o relator “redijam uma série de alterações que reflictam os debates da 
comissão”. O artigo 43º remete ainda, no final dos seus nºs 1 e 2, para o nº 1, segundo 
parágrafo, do artigo 131º, que preconiza, no quadro do “processo em sessão plenária sem 
alterações e sem debate”, a possibilidade de autorizar a apresentação de alterações em 
plenário.

Tal possibilidade é contrária à própria noção de codificação e não é compatível com o 
acordo interinstitucional existente na matéria1, nomeadamente com os seus pontos 6 e 8, dos 
quais se pode depreender que o Parlamento e o Conselho quiseram comprometer-se a não 
proceder a alterações substanciais a uma proposta de codificação.

O Parlamento, socorrendo-se do seu poder de organização interna, pode autolimitar-se, 
comprometendo-se a não apresentar alterações no caso de uma proposta de codificação que 
não implique alterações substanciais, sem renunciar ao exercício dos “poderes que lhe são 
atribuídos pelo presente Tratado”2, no quadro do processo legislativo “normal”3.

É o que prevê o nº 3 da versão revista, que exprime doravante este princípio de modo a 
excluir quaisquer mal-entendidos.

Por último, se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a 
proposta de codificação da Comissão implica de facto alterações de fundo da legislação 
comunitária, a solução mais coerente, no quadro de uma estratégia de simplificação, é a 
rejeição pura e simples do texto.

Efectivamente, se a Comissão não respeitou na sua proposta as regras da codificação, é
natural que esta lhe seja devolvida com o pedido de revisão da proposta apresentada (quer 
dizer, a Comissão ou propõe um texto de codificação correcto, ou propõe um texto de 
reformulação, se forem indispensáveis alterações de fundo).

Alteração 2
Artigo 80 bis (novo)

Artigo 80º bis
Reformulação

1. Sempre que seja submetida à 
apreciação do Parlamento uma proposta 
da Comissão no sentido de ser adoptado 
um acto jurídico que integre, num único 
texto, simultaneamente as alterações de 
fundo que esse texto introduz num ou 
mais actos precedentes e as disposições 
deste ou destes que se mantenham 

  
1 Acordo Interinstitucional de 20 de Dezembro de 1994 relativo ao método de trabalho acelerado tendo em vista 
a codificação oficial dos textos legislativos, ponto 4. JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
2 Artigo 189º e 192º TCE.
3 Artigo 251º TCE.
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inalteradas (proposta de reformulação), a 
proposta será enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. 
Esta última examiná-la-á para verificar 
que ela não implica qualquer modificação 
de fundo a não ser as que nela já estão 
identificadas como tal. Esta análise faz-se 
com base no parecer emitido pelo grupo 
consultivo constituído pelos Serviços 
Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão em 
conformidade com o nº 9 do Acordo 
Interinstitucional de 28 de Novembro de 
2001 para um recurso mais estruturado à 
técnica de reformulação dos actos 
jurídicos1.

2. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta não implica quaisquer 
alterações de fundo que não sejam as que 
nela tenham como tal sido identificadas, 
informará deste facto o Presidente, o qual 
enviará a proposta, nos termos do artigo 
40º, à comissão competente quanto à 
matéria de fundo para apreciação 
segundo o procedimento normal.
Neste caso, para além das condições 
estipuladas nos artigos 150º e 151º, as 
alterações à proposta só serão admissíveis 
se incidirem nas partes da mesma que 
contenham alterações de fundo, não 
sendo admissíveis alterações às 
disposições que se mantenham 
inalteradas.
3. Podem ser admitidas alterações desta 
natureza, a título individual, pelo 
presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo, ou, se for caso 
disso, pelo Presidente em sessão plenária, 
se razões imperiosas de coerência do texto 
ou de correlação entre as alterações do 
Parlamento às alterações de fundo que a 
proposta introduz e as disposições que se 
mantêm inalteradas o exigirem.

    
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta implica alterações de 
fundo que não sejam as que nela tenham
como tal sido identificadas, proporá a 
rejeição da proposta.

Justificação
Esta nova disposição está estruturada com base no modelo do artigo 80º sobre a codificação. 
A análise da proposta de reformulação é repartida pela comissão competente para os 
assuntos jurídicos e pela comissão competente quanto à matéria de fundo, seguindo a linha 
divisória do texto entre “codificação” e "inovação". Esta divisão é assinalada na proposta da 
Comissão através da cor cinzenta que cobre as partes do texto alteradas, ficando as partes 
inalteradas sem qualquer marcação que as distinga. A comissão competente para os assuntos 
jurídicos examina o texto em primeiro lugar para verificar se, do ponto de vista formal, a 
Comissão apresentou estes dois elementos de forma suficientemente clara e em conformidade 
com os critérios estabelecidos no Acordo Interinstitucional1 e se as disposições identificadas 
como inalteradas pela Comissão não implicam de facto alterações de fundo.

A comissão competente intervém, seguidamente, para apreciar, quanto à matéria de fundo, as 
partes do texto que foram alvo de modificações, isto é, tanto as disposições inteiramente 
novas, como as disposições existentes que são modificadas e as disposições suprimidas.

Para excluir quaisquer riscos de confusão ou de sobreposição destas duas funções, a 
intervenção de ambas as comissões encontra-se prevista no texto proposto de forma 
sucessiva. Ao agir deste modo, eventuais melhorias na apresentação da proposta que sejam 
feitas no decurso da primeira fase podem ser tidas em conta na segunda.

Contudo, a experiência demonstrou que a distinção entre a parte codificadora e a parte 
inovadora de uma proposta de reformulação pode, por vezes, suscitar problemas na prática 
de trabalho das comissões e dar azo a debates sobre a admissibilidade ou não desta ou 
daquela alteração. Daí a necessidade de prever, em certos casos, a apreciação das 
disposições inalteradas. Na sua recente resolução sobre a simplificação do direito 
comunitário2, o Parlamento exprime do seguinte modo esta ideia:

“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; [...] 
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”3.

O "procedimento excepcional" previsto no nº 2 consiste em autorizar o presidente da 
comissão ou, se necessário, o Presidente na sessão plenária, a aceitar alterações, caso a 

  
1 Pontos 6 e 7 do Acordo “Reformulação”.
2 De 16.5.2006, sobre “uma estratégia de simplificação do quadro regulamentar “, baseada no relatório A6-
80/2006 da Comissão dos Assuntos Jurídicos (relatório Gargani).
3 Nº 16.
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caso, o que corresponde à sua função clássica de "juiz da admissibilidade das alterações". 

Por último, como no artigo 80, a solução preconizada no caso de a comissão competente 
para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a Comissão não respeitou, na sua 
proposta, as regras da reformulação, é a rejeição pura e simples do texto.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na sequência da proposta de alteração do artigo 80º do Regimento (“Codificação”), 
apresentada pelo Deputado Corbett1, a nossa comissão foi autorizada a elaborar um relatório 
sobre eventuais alterações do Regimento no sentido de adaptar os procedimentos internos do 
Parlamento aos requisitos de simplificação da legislação comunitária2.

Esta actuação inscreve-se no quadro da resposta do Parlamento à última iniciativa da 
Comissão em matéria de simplificação3.

O Parlamento comprometeu-se “a reflectir sobre a melhoria dos seus procedimentos e das 
suas técnicas legislativas internas, a fim de acelerar os dossiers de “simplificação”, 
respeitando os procedimentos previstos pelo direito primário, no caso concreto, o Tratado 
CE"4.

É necessário rever a disposição do Regimento sobre a codificação, isto é, o artigo 80º, 
instituindo um procedimento específico e diferente dos processos simplificados ou acelerados 
existentes, com o objectivo simultâneo de corresponder às exigências inerentes à codificação 
e transpor para o Regimento obrigações que o Parlamento aceitou, por via de acordos 
interinstitucionais.

Cumpre, por outro lado, inscrever no Regimento a técnica da reformulação, prevendo um 
procedimento também específico e assente no processo de “codificação”.

É curioso constatar que, desde que foi formalizada na forma de acordo entre a Comissão, o 
Parlamento e o Conselho, em 20015, a reformulação nunca foi inscrita no Regimento. Sem 
dúvida que tal não foi considerado necessário ou sequer útil. Deste modo, as modalidades de 
exercício da técnica de reformulação, tal como foram estipuladas no acordo, não surgem no 
Regimento, numa situação em que, não obstante, constituem, do ponto de vista material, um 
dos “outros procedimentos”, na acepção do seu capítulo 11º.

A introdução de uma disposição específica consagrada à reformulação vem, por conseguinte, 
suprir esta lacuna e tende, tal como a revisão do artigo 80º, consagrado à codificação, a 

  
1 B6-0582/2005 de 26.10.2005.
2 Acta da sessão plenária de 15.12.2005.
3 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões, de 25.10.2005, intitulada “Aplicar o Programa Comunitário de Lisboa – Estratégia de 
Simplificação do Quadro Regulador “ (COM(2005)535 final).
4 Resolução do Parlamento Europeu sobre uma estratégia de simplificação do quadro regulamentar, de 
16.5.2006 (A6-80/2006, nº 21).
5 Acordo interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um recurso mais estruturado à técnica de 
reformulação dos actos jurídicos, JO C 77 de 28.3.2002, p.1.
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clarificar os procedimentos do Parlamento e, last but not least, a encorajar a Comissão a
elaborar mais propostas de reformulação, contribuindo, deste modo, para os esforços de 
simplificação do direito comunitário.

A nível do Regimento, cabe-nos dar resposta à pergunta que por vezes é suscitada na análise 
de propostas de reformulação, designadamente, em que medida é que a parte respeitante à 
codificação de uma determinada proposta é passível de ser modificada através de alterações. 
Numa primeira fase, a relatora propusera, sob a forma de um documento de trabalho, cinco 
opções para resolver este problema. A solução adoptada no nº 4 do novo artigo parece ser a 
sue responde melhor simultaneamente à necessidade de uma certa flexibilidade em situações 
excepcionais e à vontade de não complicar excessivamente os procedimento, sem deixar de 
respeitar as atribuições clássicas do presidente da comissão e do Presidente da sessão plenária.
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