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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais ao abrigo do Tratado de Lisboa
(2008/2120(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado de Amesterdão,

– Tendo em conta o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Amesterdão,

– Tendo em conta o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado de Lisboa, em especial o respectivo artigo 9.º,

– Tendo em conta o Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, anexo ao Tratado de Lisboa,

– Tendo em conta a sua resolução de 7 de Fevereiro de 2002 sobre as relações entre o 
Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais no âmbito da construção europeia1,

– Tendo em conta as Orientações para as relações entre os governos e os parlamentos em 
matéria de assuntos comunitários (normas mínimas indicativas) de 27 de Janeiro de 2003 
(“Orientações de Copenhaga relativas aos parlamentos”)2, adoptadas na XXVIII 
Conferência das Comissões de Assuntos Comunitários e Europeus dos Parlamentos da 
União Europeia (COSAC),

– Tendo em conta as Orientações para a Cooperação Interparlamentar na União Europeia,
de 3 de Julho de 2004,3

– Tendo em conta as Conclusões da XL COSAC, que se realizou em Paris, em 4 de 
Novembro de 2008, em particular o ponto 1,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais e os pareceres da 
Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do Desenvolvimento (A6-0000/2008),

A. Considerando que a última resolução adoptada pelo Parlamento sobre a questão das 
relações com os parlamentos nacionais data de 2002 e que, por conseguinte, é chegada a 
hora de uma reavaliação,

                                               
1 Adoptada nos termos do relatório A5-0023/2002 da Comissão dos Assuntos Constitucionais (relatório 
Napolitano) (JO C 284 E, de 21.11.2002, p. 322).
2 JO C 154, de 2.7.2003, p. 1
3 Decididas pela Conferência dos Presidentes dos Parlamentos da União Europeia na sua reunião realizada na 
Haia, em 2 e 3 de Julho de 2004.
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B. Considerando que se registou uma franca melhoria e diversificação das relações nos 
últimos anos e que existe um número crescente de actividades que se realizam ao nível 
dos parlamentos na sua globalidade e também ao nível das comissões parlamentares,

C. Considerando que o desenvolvimento futuro das relações deve ter em consideração os 
méritos e deméritos das várias práticas existentes,

D. Considerando que os novos direitos acordados aos parlamentos nacionais ao abrigo do 
Tratado de Lisboa, nomeadamente no que diz respeito ao princípio da subsidiariedade, 
incentivam estas instituições a participarem na fase inicial do processo de formulação de 
políticas ao nível da União,

E. Considerando que todas as formas de cooperação interparlamentar devem assentar em 
dois princípios de base: maior eficiência e democratização parlamentar,

F. Considerando que a principal incumbência e função do Parlamento Europeu e dos 
parlamentos nacionais consiste em participar no processo de tomada de decisões do foro 
legislativo e realizar o exercício de controlo das opções políticas aos níveis europeu e 
nacional, respectivamente; que esta organização não torna desnecessária uma estreita 
cooperação para o bem comum, em especial no que diz respeito à transposição do direito 
comunitário para os ordenamentos jurídicos nacionais,

G. Considerando que é adequado desenvolver orientações políticas com base nas quais os 
representantes e os órgãos do Parlamento Europeu possam determinar a sua acção futura 
no que diz respeito às suas relações com os parlamentos nacionais e à execução das 
disposições do Tratado de Lisboa respeitantes aos parlamentos nacionais,

Contributo do Tratado de Lisboa para o desenvolvimento das relações

1. Congratula-se com os novos direitos dos parlamentos nacionais ao abrigo do Tratado de 
Lisboa, que reforçam o seu papel nos processos políticos da União Europeia; considera 
que estes direitos se podem dividir em três categorias:

Direitos de objecção:

– a legislação que não esteja em conformidade com o princípio da subsidiariedade, 
nomeadamente através dos procedimentos de “cartão amarelo” e “cartão laranja”;

– a alterações ao Tratado no processo simplificado;

– a medidas de cooperação judiciária em matéria civil (direito da família);

– a uma infracção ao princípio da subsidiariedade, recorrendo ao Tribunal de Justiça (se 
for permitido pelo direito interno);

Direitos de participação:

– no bom funcionamento da União (disposição “global”);
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– no controlo da Europol e da Eurojust, em conjunto com o Parlamento Europeu;

– em convenções que visam alterações aos Tratados;

Direitos à informação:

– sobre a avaliação das políticas conduzidas nos domínios da liberdade, da segurança e 
da justiça;

– sobre as deliberações do Comité Permanente da Segurança Interna;

– sobre as propostas de alteração dos Tratados;

– sobre os pedidos de adesão à União;

– sobre revisões simplificadas dos Tratados (com seis meses de antecedência);

– sobre propostas de medidas complementares aos Tratados;

Relações actuais

2. Observa com satisfação que as suas relações com os parlamentos nacionais evoluíram 
favoravelmente nos últimos anos, em concreto através das seguintes formas de actividades 
conjuntas:

– reuniões de comités mistos regulares, pelo menos duas vezes por semestre, 

– reuniões interparlamentares ad hoc ao nível das comissões por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do parlamento do Estado-Membro que detém a Presidência do 
Conselho;

– reuniões interparlamentares ao nível dos presidentes das comissões;

– cooperação ao nível dos presidentes dos parlamentos no âmbito da Conferência dos 
Presidentes dos Parlamentos da União Europeia;

– visitas de deputados dos parlamentos nacionais ao Parlamento Europeu, para 
participarem em reuniões das comissões especializadas correspondentes;

– reuniões com os grupos políticos ou partidos ao nível europeu, que promovem o 
encontro de políticos de todos os Estados-Membros com deputados ao Parlamento 
Europeu;

Relações futuras

3. É da opinião que devem ser desenvolvidas novas formas de diálogo pré-legislativo e 
pós-legislativo entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais;

4. Considera necessário dar apoio aos parlamentos nacionais na sua análise dos projectos 
legislativos antes de serem submetidos à consideração dos órgãos legislativos da União;
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5. Declara que as reuniões bilaterais de comités mistos regulares das comissões 
especializadas correspondentes e as reuniões interparlamentares ad hoc ao nível das 
comissões, que se realizam por iniciativa do Parlamento Europeu, permitem o diálogo 
numa fase preliminar dos actos legislativos actuais ou previstos, ou das iniciativas 
políticas, e devem, por isso, ser mantidas e desenvolvidas de forma sistemática, a fim de 
darem origem a uma rede permanente de comissões correspondentes; crê que estas 
reuniões podem ser antecedidas ou seguidas de reuniões bilaterais de comissões ad hoc
para atender a preocupações nacionais específicas;

6. Observa que as conferências dos presidentes das comissões especializadas do Parlamento 
Europeu e dos parlamentos nacionais, nomeadamente as reuniões dos presidentes da 
Comissão de Assuntos Externos e da Comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos 
Internos, são, devido ao número limitado de participantes, um instrumento eficaz de
partilha de informação e a troca de pontos de vista;

7. É da opinião que outras formas de cooperação, diferentes das mencionadas supra, 
poderiam constituir um contributo eficaz para a criação de um espaço político europeu e 
devem continuar a ser desenvolvidas e diversificadas;

8. Saudaria, neste contexto, inovações ao nível dos parlamentos nacionais, nomeadamente
conceder aos deputados ao Parlamento Europeu o direito a serem convidados, uma vez 
por ano, para falar nas sessões plenárias dos parlamentos nacionais, para participar nas 
reuniões das comissões de assuntos europeus em regime de consulta, para participar nas 
reuniões das comissões especializadas sempre que analisassem actos legislativos 
relevantes da União Europeia, bem como participar em reuniões dos respectivos grupos 
políticos em regime de consulta;

9. Recomenda que se analise a possibilidade de atribuição de um orçamento às suas 
comissões especializadas, para organizarem reuniões com as comissões correspondentes 
dos parlamentos nacionais;

10. Crê que o reforço de poderes dos parlamentos nacionais no que diz respeito à 
conformidade com o princípio da subsidiariedade, conforme previsto no Tratado de 
Lisboa, permitirá que a legislação europeia seja influenciada e analisada numa fase 
preliminar, o que contribuirá para melhorar a legislação ao nível da União Europeia;

11. Declara que, pela primeira vez, é atribuída uma função definida aos parlamentos nacionais
em matérias relacionadas com a União Europeia, que é diferente da função dos 
respectivos governos nacionais e que aproxima a União dos cidadãos;

12. Recorda que o exercício de controlo dos parlamentos nacionais sobre os governos 
nacionais se deve reger, em primeiro lugar, pelas normas constitucionais pertinentes;

13. Salienta o facto de os parlamentos nacionais serem importantes agentes de aplicação do 
direito europeu e que um mecanismo para o intercâmbio das melhores práticas neste 
domínio teria uma grande importância;

14. Observa, neste contexto, que a criação de uma plataforma electrónica de intercâmbio de 
informação entre parlamentos, o sítio Web IPEX, representa um importante passo em 
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frente, pois permite que o processo de aplicação seja permanentemente acompanhado;

Papel da COSAC

15. É da opinião que o papel da COSAC no futuro terá de ser definido em estreita colaboração 
entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais, e que a COSAC, em 
conformidade com o Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União 
Europeia, anexo ao Tratado de Amesterdão, deve continuar a ser sobretudo um fórum de
intercâmbio de informação e debate sobre assuntos de política geral e melhores práticas no 
tocante ao controlo exercido sobre a acção dos governos nacionais4; considera que a 
informação e o debate se devem centrar, em segundo lugar, nas actividades legislativas 
relacionadas com o domínio da liberdade, da segurança e da justiça, bem como no respeito 
pelo princípio da subsidiariedade ao nível da União Europeia;

16. Está determinado a desempenhar as suas funções em pleno, cumprir todas as suas 
responsabilidades no tocante ao funcionamento da COSAC e continuar a prestar apoio 
técnico ao secretariado da COSAC e aos representantes dos parlamentos nacionais;

17. Recorda que as actividades do Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais no 
âmbito da COSAC devem ser complementares, não devendo ser fragmentadas, nem 
sujeitas a abusos do exterior;

18. Crê que as suas comissões especializadas deveriam participar mais activamente na 
preparação das reuniões da COSAC, bem como na representação nas mesmas; considera 
que a sua delegação deve ser liderada pelo presidente da Comissão dos Assuntos 
Constitucionais e composta pelos presidentes e relatores das comissões especializadas dos 
domínios constantes da ordem de trabalhos da reunião da COSAC em questão;

19. Visa um acompanhamento mais sistemático do diálogo pré-legislativo entre os 
parlamentos nacionais e a Comissão (a denominada "iniciativa Barroso"), a fim de ser 
informado sobre a posição dos parlamentos nacionais numa fase preliminar do processo 
legislativo;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.

                                               
4 Ver as Orientações para as relações entre os governos e os parlamentos em matéria de assuntos comunitários 
(normas mínimas) supramencionadas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais

Até às primeiras eleições directas, as relações entre o Parlamento Europeu e os parlamentos 
nacionais eram de certa forma "orgânicas", pois os deputados ao Parlamento Europeu eram
enviados pelos parlamentos nacionais. Com as eleições directas, deixou de existir esta ligação 
e colocou-se a questão do modelo que poderia e deveria ser adoptado para esta relação no 
futuro. Após um longo período, pautado por contactos esporádicos sem um enquadramento 
específico, o Tratado de Maastricht marcou a primeira tentativa de estruturar as relações entre 
as instituições. Em duas declarações anexas ao Tratado, salientava-se que os parlamentos 
nacionais tinham um papel a desempenhar no domínio da legislação comunitária e que 
deveriam ser informados em tempo útil, sobre os projectos legislativos, e era lançado um 
convite à cooperação entre o Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais5. Esta 
cooperação poderia consistir em encontros regulares e na concessão de facilidades recíprocas. 

No mesmo período, foi criada a Conferência das Comissões de Assuntos Comunitários e 
Europeus dos Parlamentos da União Europeia (COSAC), que se reúne semestralmente com a 
participação do Parlamento Europeu, com o objectivo principal de trocar experiências e 
melhores práticas no tocante ao controlo exercido sobre a acção dos governos nacionais com 
respeito às questões de política europeia. A COSAC pode enviar "contributos" ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e à Comissão, embora estes não vinculem os parlamentos envolvidos. 
A participação do Parlamento Europeu consiste no envio de uma delegação de seis membros, 
dois dos quais são vice-presidentes da Mesa, especialmente incumbidos das relações com os 
parlamentos nacionais. 

O Protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais na União Europeia, anexo ao Tratado 
de Amesterdão, formalizou a situação existente e elevou-a ao nível do direito dos contratos. O 
Protocolo incentiva os parlamentos nacionais a uma maior participação nas actividades da 
União Europeia e a exprimirem as suas opiniões sobre questões que para eles possam 
revestir-se de especial interesse. Para este efeito, prevê uma transmissão mais rápida dos 
documentos da Comissão e estabelece um prazo de seis semanas até serem inscritos na 
agenda do Conselho para deliberação.

Na "Declaração respeitante ao futuro da União", adoptada na Conferência de Nice, previa-se 
que os parlamentos nacionais participassem  num amplo debate que visava esclarecer, entre 
outras questões, o "Papel dos parlamentos nacionais na arquitectura europeia". Assim, na 
Convenção Europeia que se seguiu, um dos onze grupos de trabalho dedicou-se precisamente 
à questão do papel dos parlamentos nacionais. No seu relatório final, o grupo de trabalho 
considerou que os parlamentos nacionais deveriam recorrer a todas as suas possibilidades para 
influenciar o Conselho através dos seus governos. O "enraizamento" da União nos 
Estados-Membros é encarado como uma competência dos parlamentos nacionais. A relação 
com o Parlamento Europeu não é uma relação de "competição". Cada um tem o seu papel 

                                               
5  Declarações 13 e 14
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específico, mas todos partilham do objectivo comum de aproximar a UE dos cidadãos e de 
contribuir, deste modo, para o reforço da legitimidade democrática da União.6

Em 2002, o Parlamento Europeu dedicou um extenso relatório às suas relações com os 
parlamentos nacionais.7  Nesse relatório, afirmava-se que as preocupações expressas nos 
parlamentos nacionais relativas à União Europeia exigiam uma definição mais clara e rigorosa 
das suas competências face aos respectivos governos e à União Europeia. Em especial, era 
necessário assegurar uma cooperação estreita e eficiente entre os parlamentos nacionais e o 
Parlamento Europeu.8 A necessária parlamentarização da União deveria alicerçar-se num 
reforço dos poderes do Parlamento Europeu no tocante a todas as decisões da União, bem 
como no reforço dos parlamentos nacionais relativamente aos seus próprios governos.9  Do 
ponto de vista prático das relações, o Parlamento Europeu propôs que se desenvolvesse e 
sistematizasse a cooperação entre as comissões parlamentares dos parlamentos nacionais e do 
Parlamento Europeu em todos os sectores afectados pela integração europeia, designadamente 
nos domínios da política externa e de segurança comum, da União Económica e Monetária, 
do espaço de liberdade, de segurança e de justiça e dos assuntos constitucionais.10

Nos protocolos anexos ao Tratado Constitucional relativos ao papel dos parlamentos 
nacionais na União Europeia e à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, foi pela primeira vez contemplada a possibilidade de os parlamentos 
nacionais induzirem a reanálise de um projecto de acto legislativo por inobservância do 
princípio da subsidiariedade, caso, pelo menos, um terço dos parlamentos esteja de acordo 
(procedimento do "cartão amarelo"). Nos mesmos protocolos anexos ao Tratado de Lisboa, 
também designado Tratado Reformador, além deste direito está também previsto que uma 
proposta legislativa possa ser rejeitada por uma maioria dos parlamentos nacionais e uma 
maioria no Parlamento Europeu, assim como por uma maioria de 55 % dos membros do 
Conselho (procedimento do "cartão vermelho"). Este elemento novo afecta também a relação 
do Parlamento Europeu com os parlamentos nacionais, pois aquele tem de respeitar um prazo 
de oito semanas antes de poder dar às suas deliberações a forma de uma proposta, ficando
igualmente obrigado a ter em consideração os pareceres fundamentados que lhe forem 
enviados durante esse período. Além disso, o PE tem de adaptar o seu Regimento às novas 
circunstâncias. Apesar de o efeito prático desta nova configuração só se tornar visível após a 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, não deixa de ter um importante significado 
"simbólico", pois os parlamentos nacionais são, pela primeira vez, oficialmente reconhecidos 
como intervenientes ao nível da União.

II. Conclusões

Que conclusões se podem tirar do desenvolvimento das relações entre o Parlamento Europeu 
e os parlamentos nacionais atrás descrito? Para começar, deixou de haver antagonismo. O
Parlamento Europeu não só encarou com bons olhos a crescente importância do papel 
                                               
6 Documento CONV 35302, de 22.10.2002, páginas 2 e 3
7 Resolução de 7.2.2002, Relatório A5-0023/2002 da Comissão dos Assuntos Constitucionais, relator: Giorgio 
Napolitano.
8  N.º 1 da resolução
9  N.º 3 da resolução
10 N.º 13 da resolução
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atribuído aos parlamentos nacionais, como apoiou activamente o rumo desta evolução. Além 
disso, as partes envolvidas reconheceram que só através da complementaridade da sua acção 
conseguirão aumentar o controlo parlamentar sobre o Executivo, tanto ao nível da União 
como ao nível dos Estados-Membros. Os deputados ao Parlamento Europeu e os deputados 
aos parlamentos nacionais têm de lidar com os mesmos ministros, quer na qualidade de 
representantes do Governo, quer na de representantes do Conselho de Ministros. É necessário 
que uns e outros evitem a duplicação de actividades e rivalidades. As relações devem 
concretizar-se numa cooperação mais estruturada, mas não necessariamente mais formalizada. 
A proposta de resolução que antecede este texto contém uma série de sugestões de ordem 
prática. Por outro lado, a cooperação interparlamentar não deve levar à ingerência nos direitos 
dos parlamentos no que diz respeito aos seus poderes de decisão. Qualquer forma de 
cooperação interparlamentar deve ser deliberativa por natureza, não deve incluir decisões 
relacionadas com os actuais processos de decisão da União e deve caracterizar-se pelo 
reconhecimento mútuo dos parlamentos e parlamentares como sendo um espelho da 
sociedade11.       

                                               
11 Andreas Maurer, The Lisbon Treaty: New options for and recent trends of interparliamentary cooperation
(Tratado de Lisboa: Novas opções e tendências recentes da cooperação interparlamentar), comunicação proferida 
na Conferência Anual de Correspondentes do Centro Europeu de Investigação e Documentação Parlamentares, 
Bruxelas, 9 de Outubro de 2008, página 7 
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