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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 121º.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo aos 
recursos para o Tribunal de Justiça
(2007/2266(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos, datada de 26 
de Setembro de 2007,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2008),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra 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.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 4(novo)

Texto em vigor Alteração

4. O Presidente entrega observações ou 
intervém nos processos perante as 
instâncias jurisdicionais comunitárias em 
nome do Parlamento, após consulta da 
comissão competente.
Caso o Presidente tencione afastar-se do 
parecer da comissão competente, 
informará do facto a Conferência dos 
Presidentes.
Quando a Conferência dos Presidentes 
considerar que não é conveniente 
entregar observações ou intervir perante o 
Tribunal de Justiça num processo relativo 
a apreciação da validade de um acto 
adoptado em conjunto pelo Parlamento e 
pelo Conselho, a questão será submetida 



PE402.934v02-00 4/9 PR\722954PT.doc

PT

sem demora ao plenário.
O Presidente pode agir a título cautelar 
quando tal for necessário para respeitar 
os prazos fixados pelo Tribunal de 
Justiça. Nesse caso, o procedimento 
previsto no presente número deve ser 
accionado com a maior brevidade.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

ANTECENDNTES

1. Por carta com data de 26 de Setembro de 2007, o Presidente da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos apresentou ao Presidente da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais uma proposta relativa à interpretação do artigo 121º do Regimento do
Parlamento. Na sua carta, o Deputado Gargani procurava que a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais esclarecesse a questão de saber se o dito artigo, em especial 
o n.º 3, se refere apenas a recursos interpostos pelo Parlamento perante o Tribunal de 
Justiça ou se poderá ser interpretado por forma a incluir também observações e 
intervenções do Parlamento perante o Tribunal.  

2. O artigo 121º, intitulado 'Recursos para o Tribunal de Justiça', tem a seguinte 
redacção:

1. Nos prazos fixados pelos Tratados e pelo Estatuto do Tribunal de Justiça para a
interposição de recursos pelas instituições da União Europeia e pelas pessoas singulares e 
colectivas, o Parlamento examinará a legislação comunitária e as suas normas de execução, a 
fim de se certificar de que os Tratados, nomeadamente no que se refere aos direitos do 
Parlamento, foram plenamente respeitados. 

2. A comissão competente apresentará um relatório ao Parlamento, se necessário oralmente, 
sempre que presumir que há violação do direito comunitário. 

3. O Presidente interporá recurso para o Tribunal de Justiça, em nome do Parlamento, de 
acordo com a recomendação da comissão competente. 

No início do período de sessões seguinte, o Presidente poderá submeter ao Parlamento a 
decisão de manter o recurso. Caso o Parlamento rejeite o recurso por maioria dos votos 
expressos, o Presidente retirá-lo-á.

Caso interponha recurso contra a recomendação da comissão competente, o Presidente 
submeterá ao Parlamento, no início do período de sessões seguinte, a decisão de manter o 
recurso".

ÂMBITO DA INTERPRETAÇÃO

3. O artigo 121º tem por título 'Recursos para o Tribunal de Justiça', enquanto que o n.º 3 
se refere expressamente a 'recursos' interpostos perante o Tribunal pelo Presidente em 
nome do Parlamento. Por conseguinte, o n.º 3 do artigo 121º aplica-se quando o
Parlamento dá início a processos judiciais perante o Tribunal de Justiça. Nesse caso, o
Presidente actua de acordo com a recomendação da Comissão dos Assuntos Jurídicos. 
Se o Presidente decidir não seguir essa recomendação a questão deve ser submetida ao 
Plenário para decisão final, embora o Presidente possa tomar medidas provisórias. 

4. Quando o Parlamento for demandado num processo perante o Tribunal, é evidente que 
o Presidente deve defender a posição do Parlamento de acordo com o n.º 4 do artigo
19 do Regimento, que expressamente lhe atribui poderes para representar o 
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Parlamento em actos judiciais.

5. Há ainda outros tipos de processos perante o Tribunal de Justiça, no decurso dos quais 
o Parlamento pode ter interesse em intervir ou apresentar observações em
conformidade com o disposto no Estatuto do Tribunal. Será este o caso, 
nomeadamente, nos pedidos de decisão prejudicial quando for posta em causa a 
validade de um acto legislativo, e em especial quando esse acto tiver sido 
conjuntamente adoptado pelo Parlamento e pelo Conselho em co-decisão. De acordo 
com a prática actual, nesses casos a Comissão dos Assuntos Jurídicos é consultada 
sobre a oportunidade de apresentar observações ao Tribunal de Justiça, enquanto que o
Presidente do Parlamento toma a decisão final ao abrigo dos poderes que lhe são 
conferidos pelo n.º 4 do artigo 19º. 

6. Na supracitada carta, o Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos sugere que se 
interprete o n.º 3 do artigo 121º por forma a que este abranja não apenas os recursos 
interpostos pelo Parlamento, mas também as observações e intervenções em processos 
perante o Tribunal. Na prática tal significa que em caso de desacordo entre o
Presidente e a Comissão dos Assuntos Jurídicos, o Presidente submeteria ao Plenário 
não apenas a decisão de manter ou não o recurso, mas também a decisão de apresentar 
observações ou intervir perante o Tribunal. Na opinião da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, essa interpretação poderia encontrar justificação no facto de nas versões em 
língua inglesa e alemã do artigo 121º o título utilizar o termo geral 'processos' (ao 
contrário da versão em língua francesa e outras que se referem a  'recursos').

CONSIDERAÇÕES DO RELATOR

7. O relator crê que a confusão criada pelas diferentes versões linguísticas do título do
artigo 121º ('proceedings', 'Verfahren', 'recours', 'ricorsi', etc.) não diz respeito ao n.º
3, em que o termo 'recurso' é traduzido uniformemente em todas as línguas ('Klage', 
'recours', 'ricorso', etc.). Acresce que se deverá notar que o artigo 121º, ao estipular 
nos seus números um e dois que que 'o Parlamento examinará a legislação 
comunitária e as suas normas de execução, a fim de se certificar que os Tratados, 
nomeadamente no que se refere aos direitos do Parlamento, foram plenamente 
respeitados"e" a comissão competente apresentará um relatório ao Parlamento, se 
necessário oralmente, sempre que presumir que há violação do direito comunitário, é 
pertinente nos casos em que o Parlamento decida interpor recurso perante o Tribunal, 
tal como o recurso de anulação, a fim de defender as suas prerrogativas ou de garantir 
a conformidade da legislação comunitária com os Tratados.

8. Pelas razões expostas o relator considera que não seria justificado alargar o âmbito do 
termo técnico 'recurso' ('recours', 'Klage', 'ricorso', etc.), usado no n.º 3 do artigo 121º, 
meramente por força da acepção mais ampla do termo usado nalgumas versões 
linguísticas do título do Regimento. Parece evidente que o âmbito do n.º 3 se limita 
aos 'recursos' interpostos pelo Parlamento. Assim, o n.º 3 do artigo 121º não pode ser 
interpretado extensivamente por forma a incluir também observações e intervenções 
do Parlamento perante o Tribunal, os quais são actos qualitativamente diferentes.    
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9. Poder-se-á argumentar que poderia existir ainda uma razão legítima para instituir um 
procedimento específico para decidir se o Parlamento deveria apresentar observações 
ou intervir perante o Tribunal em caso de desacordo entre o Presidente e a comissão 
competente. É geralmente aceite que, uma vez que o Parlamento tenha adoptado um
acto jurídico, tem a responsabilidade de defender a sua validade perante o Tribunal de 
Justiça. Este princípio está consagrado numa carta de 10 de Dezembro de 1997 do 
Presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos e dos Direitos dos Cidadãos, Willy de 
Clercq, ao Presidente do Parlamento Europeu, José Maria Gil-Robles, em que se 
determinam os critérios a seguir para tomar uma decisão acerca da apresentação de 
observações em processos prejudiciais relacionados com um acto jurídico adoptado 
em co-decisão. O princípio aí estabelecido é que o Parlamento deverá apresentar 
observações em processos prejudiciais quando a validade de um acto estiver em 
questão e que não deverá actuar em processos relativos à interpretação de um acto 
jurídico. 

10. Contudo, o relator tem conhecimento de dois casos em que a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos aconselhou o Presidente a não defender a validade de um acto adoptado em
co-decisão perante o Tribunal de Justiça. Em ambos esses casos, o Presidente decidiu 
agir contra a recomendação da comissão competente:

- Em 1999, o Presidente José Maria Gil-Robles decidiu apresentar observações perante 
o Tribunal de Justiça a fim de defender a legalidade da Directiva 98/43/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de Julho de 1998 relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros em 
matéria de publicidade e de patrocínio dos produtos do tabaco. 

- Em 2005, o Presidente Josep Borrell-Fontelles decidiu defender perante o Tribunal de 
Justiça a validade da Directiva 2001/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 
de Dezembro de 2001 que altera a Directiva do Conselho 91/308/CEE relativa à 
prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de
capitais.

11. Em ambos os casos, a decisão do Presidente resultou da prática estabelecida de 
defender a validade dos actos jurídicos adoptados em co-decisão em conformidade 
com os critérios determinados pela Comissão dos Assuntos Jurídicos. Note-se que 
embora o n.º 3 do artigo 121º estivesse já em vigor no segundo caso, o Presidente não 
pediu ao Plenário que confirmasse a sua decisão; esta disposição foi correctamente 
interpretada como referindo-se apenas a 'recursos' interpostos pelo Presidente em 
nome do Parlamento.

12. O relator não está em condições de avaliar o raciocínio jurídico subjacente à decisão 
da comissão competente de aconselhar o Presidente a não apresentar observações nos 
casos supra. O relator pensa que, por princípio, o Parlamento deve defender a validade 
dos seus actos em processos intentados perante o Tribunal de Justiça de acordo com a 
presunção de legalidade e com o princípio da leal cooperação com o seu co-legislador
(o Conselho).
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13. O relator considera, contudo, que poderão existir casos excepcionais em que ao
Parlamento poderia ser atribuído o poder de optar por um ponto de vista divergente do 
adoptado no processo de co-decisão, desde que tenha havido uma importante
alteração das circunstâncias jurídicas (por exemplo, reforma dos Tratados, entrada 
em vigor da Carta dos Direitos Fundamentais da UE, jurisprudência) susceptíveis de 
tornar um acto incompatível com o direito primário da União. Esse acto permaneceria 
em vigor como adoptado ao abrigo do quadro jurídico anterior, mas o Parlamento, não 
dispondo do direito de iniciativa, não estaria em posição de o modificar a fim de o 
tornar compatível com as novas circunstâncias jurídicas. Poder-se-á argumentar que, 
nesse caso específico, o Parlamento poderia ter uma razão legítima para decidir não 
apresentar observações ou não intervir perante o Tribunal1.

14. Tendo em conta que na sua redacção actual o Regimento nada diz quanto ao 
procedimento interno a seguir pelo Parlamento para decidir da conveniência de actuar 
através de observações ou de uma intervenção perante o Tribunal em caso de 
divergência de opiniões entre o Presidente e a Comissão dos Assuntos Jurídicos, é 
opinião do relator que há duas questões sobre as quais a Comissão AFCO tem que 
tomar uma posição. Primeira: será melhor resolver a questão por interpretação e assim 
confirmar simplesmente que o Presidente do Parlamento tem poderes, de acordo com a 
prática corrente, para tomar uma decisão contrária à recomendação da comissão 
competente? Segunda: caso seja considerado preferível regular a questão através de 
um complemento ao artigo 121º, a que órgão e segundo que procedimento deverá ser 
atribuído o direito de decisão? 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

15. O relator gostaria de reafirmar que, a fim de respeitar o princípio da legalidade - e de 
salvaguardar a sua própria credibilidade enquanto co-legislador - o Parlamento só em 
circunstâncias excepcionais, e só com base na devida análise jurídica, deverá ter a 
faculdade de optar por, no decurso de decisões a título prejudicial, assumir uma 
posição diferente da que teve durante o processo de co-decisão.

16. Parece evidente que o n.º 3 do artigo 121º, na sua forma actual, só se aplica a 'recursos' 
interpostos pelo Parlamento e não abrange 'observações' ou 'intervenções' em 
processos judiciais. Caso se mantenha a actual redacção do artigo, o relator ver-se-ia 
obrigado a propor à comissão a adopção de uma interpretação explícita nos termos da 
qual, para a apresentação de observações ou intervenções perante o Tribunal, o poder 
de decisão caberia sempre ao Presidente do Parlamento.

17. Por razões de completude e de certeza jurídica, o relator considera que deverá ser 
acrescentado ao artigo 121º um novo número a fim de incorporar no Regimento a 
prática estabelecida de o Presidente apresentar observações ou intervir perante o

                                               
1 Registe-se também que o artigo 34º do Regimento prevê que ''Na apreciação de propostas legislativas, o 
Parlamento conferirá particular atenção ao respeito dos direitos fundamentais e, em especial, à conformidade 
dos actos legislativos com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, com os princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade e com o Estado de Direito''.
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Tribunal em nome do Parlamento por recomendação da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos. Esse novo número estabelecerá também o procedimento a seguir quando 
houver divergência de pontos de vista entre o Presidente e a comissão competente.

18. O relator considera que em caso de desacordo a decisão deverá ser tomada através de 
um procedimento que assegure uma maior legitimidade democrática. Atendendo à 
natureza do assunto, sugere a ideia que a decisão deverá inicialmente ser remetida para 
a Conferência dos Presidentes, órgão que reflecte a relação de forças no Parlamento, 
encontrando-se simultaneamente em condições de apreciar a questão legal quanto ao
seu mérito, após ouvir as diferentes opiniões e tendo em consideração o parecer do 
Serviço Jurídico do Parlamento. Se a Conferência dos Presidentes concluir que o 
Parlamento não deve apresentar observações ou não deve intervir perante o Tribunal a 
fim de defender a validade um acto jurídico adoptado em co-decisão, haverá que 
remeter a questão para o Plenário. Os deputados devem dispor de todos os documentos 
ou informações relevantes a fim de poderem examinar aprofundadamente a questão e 
tomar uma decisão1.

19. Em casos excepcionais em que a Comissão dos Assuntos Jurídicos não esteja em 
condições de emitir o seu parecer dentro do prazo estabelecido pelo Estatuto do
Tribunal de Justiça, o relator sugere que o Presidente possa apresentar observações ou 
intervir em processos sem consulta prévia. Em especial, poderia ser este o caso na 
recentemente instituída tramitação urgente aplicável aos pedidos de decisão prejudicial 
relativos ao espaço de liberdade, de segurança e de justiça - aplicável a partir de 1 de 
Março de 2008 - que prevê um prazo mais curto para a apresentação de observações 
escritas. Em tais casos, a comissão competente poderia ser consultada numa fase 
posterior, e o Presidente deverá retirar as observações se o Plenário assim o decidir.   

                                               
1 O relator considera que em processos em que o Parlamento decida excepcionalmente não defender a validade 
de um acto legislativo adoptado conjuntamente pelo Parlamento e pelo Conselho, a decisão deverá ser tomada se 
obtiver o voto da maioria dos membros que compõem o Parlamento. Esta solução estaria de acordo com os 
requisitos de voto quando o Parlamento rejeita ou altera a posição comum do Conselho nos termos do artigo 251º 
do Tratado CE. Todavia, dado que a aplicação do requisito da maioria absoluta não seria possível nos termos do
artigo 198º do Tratado CE, o relator sugere um procedimento excepcional pelo qual a questão seja inicialmente 
remetida à Conferência dos Presidentes, órgão que reflecte a opinião maioritária dos deputados que compõem o 
Parlamento, sendo que o Plenário, enquanto órgão supremo do parlamento, deverá tomar a decisão final..  
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