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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à conclusão da Declaração Comum sobre as regras práticas do processo de co-
decisão
(2005/2125(ACI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 251º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, 

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Maio de 1999 referente à Declaração Comum 
sobre as modalidades práticas do novo procedimento de co-decisão1, 

– Tendo em conta a decisão da Conferência dos Presidentes de 8 de Março de 2007, 

– Tendo em conta o projecto de revisão da Declaração Comum sobre as regras práticas do 
processo de co-decisão (a seguir designada "declaração revista"),

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 120º e o nº 4 do ponto XVIII do Anexo VI do seu 
Regimento,

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

A. Considerando que o alargamento contínuo do âmbito de aplicação do processo de co-
decisão confere-lhe uma maior importância no processo legislativo da União Europeia e 
redefine a natureza das relações interinstitucionais entre o Parlamento, o Conselho e a 
Comissão, 

B. Considerando que o Parlamento, o Conselho e a Comissão se empenharam em tornar o 
processo legislativo da União Europeia mais transparente, coordenado, eficaz e 
democrático, 

C. Considerando que embora a Declaração Comum sobre as regras práticas do procedimento 
de co-decisão de 1999 se tenha revelado eficaz, a sua aplicação prática ao longo do tempo 
demonstrou a necessidade de proceder a algumas alterações, 

D. Considerando que os alargamentos da União Europeia criaram problemas que afectam a 
racionalização dos procedimentos e a optimização dos recursos, 

E. Considerando que a declaração revista responde às aspirações nesta matéria e permite que 
a futura cooperação interinstitucional se processe de uma forma construtiva e flexível, 

F. Considerando que os acordos interinstitucionais e os acordos-quadro produzem efeitos 
importantes, pelo que se afigura essencial proceder à compilação dos acordos em vigor e à 
sua publicação em anexo ao Regimento do Parlamento, a fim de facilitar a respectiva 
consulta e garantir a transparência, 

1. Reafirma o seu empenhamento em prol dos princípios da transparência, da 

  
1JO C 279 de 1.10.1999, p. 229. 
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responsabilidade e da eficácia, bem como a necessidade de prestar uma atenção particular 
à simplificação do processo legislativo da União Europeia, no respeito da ordem jurídica 
comunitária; 

2. Acolhe favoravelmente a declaração revista que melhora tanto a estrutura como o 
conteúdo da declaração de 1999 ao aditar uma série de disposições importantes que 
alinham o documento com as boas práticas existentes e visam reforçar a cooperação entre 
as três instituições no intuito de aumentar a eficácia e a qualidade da legislação da União 
Europeia; 

3. Acolhe favoravelmente, em particular, os seguintes melhoramentos introduzidos na 
declaração revista: 

(a) as novas disposições relativas à participação dos representantes da Presidência do 
Conselho nas reuniões das comissões parlamentares e aos pedidos de informações 
sobre a posição do Conselho, que constituem um passo no sentido da realização do 
objectivo de melhorar o diálogo entre os dois ramos da autoridade legislativa;

(b) a consagração da prática de concluir os acordos alcançados durante as negociações 
informais entre as instituições mediante troca de cartas;

(c) a consagração do princípio de que no domínio da revisão jurídico-linguística os 
serviços do Parlamento e do Conselho cooperam em pé de igualdade;

(d) o acordo no sentido de proceder à assinatura de actos importantes numa cerimónia 
conjunta a realizar na presença dos meios de comunicação social, bem como de emitir 
conjuntamente comunicados de imprensa e realizar conferências de imprensa comuns 
para anunciar a conclusão bem sucedida dos trabalhos; 

4. Está convicto de que a declaração revista permitirá melhorar a abertura e transparência do 
trabalho legislativo no âmbito do processo de co-decisão;

5. Aprova a declaração revista apensa à presente decisão, a qual decide incluir em anexo ao 
seu Regimento; solicita que a declaração revista seja publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e o respectivo anexo ao 
Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes

O projecto de revisão da Declaração Comum sobre as regras práticas do processo de co-
decisão é o terceiro acordo interinstitucional celebrado na matéria entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão. 

Desde a entrada em vigor, em 1 de Julho de 1987, do Acto Único Europeu que instituiu o 
processo de cooperação, o papel legislativo do Parlamento não cessou de aumentar e as
relações com as outras instituições tornaram-se mais estreitas. 

Na sequência da introdução do processo de co-decisão pelo Tratado de Maastricht em 1993, 
foi negociado um acordo interinstitucional que estabelece de forma circunstanciada as 
modalidades de funcionamento do Comité de Conciliação, mas não abrange outros aspectos
da co-decisão. 

O Tratado de Amesterdão, que entrou em vigor em 1999, veio novamente alterar a situação. 
Alargou significativamente o âmbito de aplicação do processo de co-decisão e reformou
profundamente o procedimento inicial, nomeadamente ao prever a possibilidade de um acordo 
em primeira leitura entre o Parlamento e o Conselho, e simplificou as fases seguintes do 
procedimento. 

Na sequência do Tratado de Amesterdão, em 1999 foi concluído um novo acordo 
interinstitucional, a Declaração Comum sobre as modalidades práticas do novo procedimento 
de co-decisão. Embora este texto se tenha revelado eficaz, a sua aplicação prática ao longo do 
tempo demonstrou a necessidade de proceder a algumas alterações. 

Em 30 de Junho de 2005, a Conferência dos Presidentes designou cinco deputados do 
Parlamento Europeu – os deputados Vidal-Quadras, Trakatellis, Roth-Behrendt, Daul e Leine 
– para representar o Parlamento nas negociações relativas à revisão da Declaração Comum 
sobre as regras práticas do processo de co-decisão. 

O processo de revisão teve início em Dezembro de 2005, com a realização de diversas
reuniões entre as instâncias políticas e administrativas das três instituições. As posições do 
Conselho e da Comissão evoluíram consideravelmente, permitindo alcançar um compromisso 
com o Parlamento. O acordo final foi concluído em 13 de Dezembro de 2006 e aprovado pela 
Conferência dos Presidentes na sua reunião de 8 de Março de 2007. 

A declaração revista proposta melhorará o funcionamento do processo de co-decisão e 
permite que a futura cooperação interinstitucional se processe de uma forma construtiva e 
flexível. O texto da declaração foi adaptado por forma a ter em conta a evolução prática do 
processo de co-decisão e reflecte a vontade do Parlamento, do Conselho e da Comissão de 
tornar o processo legislativo da União Europeia mais transparente, coordenado, eficaz e 
democrático. 
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Avaliação do texto 

A estrutura do texto foi melhorada, contendo explicações úteis que completam as disposições 
básicas da declaração inicial de 1999 e contribuem para uma melhor cooperação
interinstitucional. 

SECÇÃO "PRINCÍPIOS GERAIS" 

A nova secção relativa aos princípios gerais define o âmbito de aplicação, os objectivos e os 
princípios de base da declaração e substitui o antigo "preâmbulo". Por conseguinte, o novo 
título traduz mais adequadamente o alcance mais vasto desta secção. O texto revisto da 
declaração de 1999 reflecte a evolução prática da cooperação interinstitucional no âmbito do 
processo de co-decisão, como o atesta a redacção da parte introdutória. 

A referência ao Acordo Interinstitucional "Legislar melhor" de 2003, que a Declaração 
Comum sobre as regras práticas do processo de co-decisão complementa, contribui também 
para melhorar o antigo texto, ao reafirmar os compromissos assumidos pelas instituições 
europeias em prol dos princípios da transparência, da responsabilidade e da eficácia, bem 
como a necessidade de prestar uma atenção particular à simplificação do processo legislativo, 
no respeito da ordem jurídica comunitária (ponto 3). 

A importância de aproximar as posições das três instituições numa fase inicial do processo foi
inscrita no texto da declaração, a fim de melhorar a eficácia do processo decisório (ponto 4). 

As disposições relativas aos contactos interinstitucionais e à coordenação dos calendários de 
trabalho, que figuravam na secção "Primeira leitura", foram transferidas para a secção 
"Princípios gerais", a fim de ter em conta o facto de serem aplicáveis a todas as fases do 
processo de co-decisão (ponto 5). 

O estabelecimento de um calendário indicativo para as diferentes fases do processo, proposto 
num novo parágrafo da declaração, é consonante com o objectivo geral de melhorar a eficácia 
e a pertinência do processo decisório, e está já inscrito no Acordo Interinstitucional "Legislar
melhor" (ponto 6). 

O texto revisto faz expressamente referência aos trílogos (reuniões tripartidas), a fim de
confirmar a sua utilidade prática na procura de um acordo nas fases iniciais da co-decisão e 
incentivar a sua utilização. A nova declaração estabelece as directrizes para a organização dos 
trílogos e propõe que sejam anunciados de antemão (pontos 7, 8 e 9). 

O novo parágrafo relativo à participação dos representantes da Presidência do Conselho nas 
reuniões das comissões parlamentares e aos pedidos de informações sobre a posição do 
Conselho constitui um primeiro passo no sentido da realização do objectivo do Parlamento de
melhorar o diálogo entre os dois ramos da autoridade legislativa (ponto 10). Embora este 
parágrafo não vá tão longe como a proposta inicial do Parlamento, é aceitável enquanto 
elemento de um compromisso global, dado que representa um progresso relativamente ao 
Acordo Interinstitucional "Legislar melhor". 

PRIMEIRA LEITURA 
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No que se refere à estrutura, a novidade do texto revisto consiste na divisão da antiga secção I 
(PRIMEIRA LEITURA) em duas subsecções: "Acordo na fase de primeira leitura no 
Parlamento Europeu" e "Acordo na fase da posição comum do Conselho". Trata-se das duas 
opções previstas no artigo 251º do Tratado CE para uma rápida conclusão do processo de co-
decisão em primeira leitura. 

A declaração revista consagra a prática das negociações informais entre as instituições e a 
conclusão, mediante troca de cartas, dos acordos alcançados nessas negociações. 

SEGUNDA LEITURA 

Contrariamente à secção anterior (PRIMEIRA LEITURA), esta secção (SEGUNDA 
LEITURA) só tem uma subsecção ("Acordo na fase de segunda leitura no Parlamento 
Europeu") após as observações gerais da parte introdutória. 

O ponto 20 introduz o princípio de uma consulta para ponderar uma data mutuamente 
adequada para a transmissão das posições comuns. Embora a redacção seja menos vinculativa 
do que o texto proposto pelo Parlamento, foi considerada aceitável enquanto elemento de um 
compromisso global. Mesmo na sua versão actual, a nova disposição demonstra a vontade do 
Conselho de ter em conta o calendário do Parlamento ao fixar a data de transmissão da
posição comum. 

O ponto 21, integrado na subsecção "Acordo na fase de segunda leitura no Parlamento 
Europeu", consagra doravante o papel mais importante e já reconhecido dos contactos 
interinstitucionais, e fixa um prazo de princípio para a sua prossecução (ou seja, assim que a 
posição comum for transmitida ao Parlamento), a fim de acelerar o processo. 

A exemplo da subsecção "Acordo na fase da posição comum do Conselho" da secção anterior
(ponto 18), é introduzido um parágrafo que institui oficialmente o procedimento de troca de 
cartas para a conclusão dos acordos alcançados através de negociações informais (ponto 23). 

CONCILIAÇÃO 

Foram aditados dois novos parágrafos no início desta secção (CONCILIAÇÃO) da 
declaração. Em conformidade com as boas práticas que evoluíram ao longo do tempo, propõe-
se a realização de reuniões tripartidas quando for evidente que não poderá ser alcançado um 
acordo em segunda leitura. Estas reuniões realizam-se ao longo de todo o procedimento de 
conciliação com o objectivo de preparar o terreno para a obtenção de um acordo (pontos 24 e 
25). 

É aditada uma frase no ponto 29 que especifica os critérios para a fixação de comum acordo 
pelos co-presidentes (o Presidente do Parlamento e o Presidente do Conselho) das datas e  
ordens do dia das reuniões do Comité de Conciliação. 

O ponto 30 consagra a possibilidade de os co-presidentes do Comité de Conciliação 
incluírem na ordem do dia vários temas não controversos ("ponto A") sem debate, prática que 
confere ao processo uma maior flexibilidade. 
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O ponto 32 consagra o princípio de uma partilha equitativa das instalações do Parlamento e do 
Conselho. 

Nos termos do ponto 33, o parecer da Comissão sobre a posição comum do Conselho e as 
alterações propostas pelo Parlamento foram acrescentados à lista de documentos de que o 
Comité deve dispor. O ponto 33 indica igualmente que o documento de trabalho conjunto das 
delegações do Parlamento e do Conselho deverá permitir aos utilizadores identificar 
facilmente as questões controversas e abordá-las com eficácia. Além disso, o prazo para a 
apresentação do parecer da Comissão passa de duas para três semanas a contar da recepção 
oficial dos resultados da votação do Parlamento, a fim de facilitar o procedimento. 

O ponto 36 consagra o princípio de que a finalização jurídico-linguística deve ter lugar antes 
da apresentação dos textos propostos aos dois co-presidentes para aprovação formal, mas 
permite que, em casos excepcionais e a fim de respeitar os prazos fixados no artigo 251º do 
Tratado CE, possa ser submetido aos co-presidentes um anteprojecto comum antes da 
finalização jurídico-linguística. 

O ponto 37 acrescenta uma nova disposição, nos termos da qual os documentos de trabalho
utilizados durante o procedimento de conciliação serão disponibilizados no Registo de cada 
instituição uma vez concluído o procedimento. Esta disposição contribui para melhorar a 
transparência do processo decisório. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

O ponto 40 desta secção (DISPOSIÇÕES GERAIS) consagra o princípio de que os serviços 
de revisão jurídico-linguística do Parlamento e do Conselho actuam em cooperação estreita e 
por mútuo acordo. O ponto 41 proíbe explicitamente a introdução de alterações nos textos 
adoptados sem o acordo expresso a nível adequado quer do Parlamento quer do Conselho. 

Outra melhoria introduzida na declaração é o facto de o ponto 42 prever que a finalização dos 
textos adoptados é efectuada tendo em devida conta os diferentes procedimentos das duas 
instituições legisladoras. A fim de evitar uma utilização abusiva deste procedimento, as 
instituições comprometem-se a não utilizar os prazos estabelecidos para a finalização jurídico-
linguística dos actos para reabrir a discussão sobre questões de fundo. 

A fim de melhorar a coerência dos documentos, o ponto 43 estipula que as instituições devem 
chegar a acordo sobre uma apresentação comum dos textos e o ponto 44 acrescenta que, na 
medida de possível, as instituições se comprometem a utilizar disposições padrão 
reciprocamente aceitáveis (em particular, no que diz respeito às disposições relativas ao 
exercício das competências de execução, à entrada em vigor, à transposição e à aplicação de 
actos e ao respeito pelo direito de iniciativa da Comissão). 

No intuito de promover a transparência e evitar declarações unilaterais divergentes, as 
instituições procurarão, na medida do possível, emitir conjuntamente comunicados de 
imprensa e realizar conferências de imprensa comuns para anunciar a conclusão bem sucedida
dos trabalhos (ponto 45). Neste contexto, o ponto 47 prevê igualmente a assinatura de actos
importantes numa cerimónia conjunta a realizar mensalmente na presença dos meios de 
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comunicação social. Além disso, os Presidentes das duas instituições recebem os textos para 
assinatura nas respectivas línguas. 

O ponto 48 foi revisto no sentido de indicar mais claramente o prazo de publicação no Jornal 
Oficial dos textos legislativos adoptados. A publicação efectua-se, por norma, no prazo de 
dois meses após a aprovação do acto legislativo pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho. 

O ponto 49 indica a tramitação a adoptar caso sejam detectados erros materiais ou manifestos 
nos textos antes ou após a aprovação dos mesmos. 

Em termos gerais, a declaração revista submetida à aprovação do Parlamento melhora tanto a 
estrutura como o conteúdo da versão de 1999 ao aditar uma série de disposições importantes 
que alinham o documento com as boas práticas existentes e visam reforçar a cooperação entre 
as três instituições no intuito de melhorar a eficácia e a qualidade da legislação da União 
Europeia. 


