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Senhor Presidente, 
 
O Tratado de Lisboa, que entra hoje em vigor, representa um importante passo em frente 
no papel dos Parlamentos nacionais em relação à União Europeia. Ao tornar claro pela 
primeira vez que «os Parlamentos nacionais contribuem activamente para o bom 
funcionamento da União», o novo Tratado reconhece a importância crucial dos 
Parlamentos nacionais no tecido democrático da UE. O Tratado dá especial ênfase a 
esta abordagem ao estabelecer um conjunto de medidas específicas para reforçar o 
papel dos Parlamentos nacionais.  
 
Estamos convictos de que a intervenção das actuais 40 Câmaras parlamentares 
contribuirá para construir uma União Europeia mais democrática e mais transparente. 
Como é do conhecimento de V. Ex.a, a actual Comissão sempre defendeu um papel 
crescente para os Parlamentos nacionais. Desde 2004, ano em que iniciámos funções, 
realizámos mais de 500 reuniões com os Parlamentos nacionais e os seus representantes. 
Em 2006, criámos o mecanismo de diálogo político para estabelecer um canal de 
comunicação privilegiado entre a Comissão e os Parlamentos nacionais e 
congratulamo-nos com a resposta entusiástica que foi dada a esta iniciativa.  
 
A Comissão está a adoptar as medidas necessárias para executar as novas disposições 
fundamentais do Tratado, nomeadamente os artigos 70.°, 85.°, 88.° e 352.° do TFUE, 
bem como partes dos Protocolos n.° 1 e n.° 2, em relação aos quais tem especial 
responsabilidade. De particular relevância é o novo mecanismo que atribui aos 
Parlamentos nacionais responsabilidades específicas a nível do controlo do princípio da 
subsidiariedade.  
 
Antes de mais, gostaríamos de sublinhar que a Comissão considera que este mecanismo 
faz parte de uma relação política mais vasta entre a Comissão e os Parlamentos 
nacionais, que se deverá desenvolver paralelamente ao diálogo político que, obviamente, 
será prosseguido no futuro. Trata-se de uma excelente oportunidade para melhorar o 
processo de elaboração das políticas e garantir a aplicação efectiva de um dos 
princípios fundamentais do Tratado.  
 
A Comissão está empenhada em garantir um funcionamento transparente e eficaz do 
mecanismo de controlo da subsidiariedade. Congratulamo-nos com os contributos dos 
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Parlamentos nacionais dados através dos contactos estabelecidos no quadro da COSAC 
e de outras instâncias, que se revelaram essenciais para as nossas reflexões. Na 
sequência da avaliação da melhor forma de alcançar tal objectivo, transmitimos em 
anexo um documento que estabelece os procedimentos que aplicaremos para que o 
sistema comece a funcionar logo que sejam adoptadas as primeiras propostas 
abrangidas pelo mecanismo. É óbvio que tais procedimentos podem vir a ser alterados 
no futuro, em função da experiência prática que iremos todos adquirir nos próximos 
meses.   
 
Estamos convictos de que o Tratado abre a possibilidade de um aprofundamento do 
papel activo e construtivo dos Parlamentos nacionais na definição das políticas 
europeias e esperamos poder intensificar os nossos contactos e intercâmbios e 
desenvolver a nossa parceria política. 
 
 
Queira aceitar, Senhor Presidente, a expressão da nossa mais elevada consideração, 
 
 
 
 
José Manuel Barroso        Margot Wallström 
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Anexo 
 
 
 

DISPOSIÇÕES PRÁTICAS RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE 
CONTROLO DA SUBSIDIARIEDADE NOS TERMOS DO PROTOCOLO N.° 2 DO TRATADO DE 

LISBOA 
 

 
Para assegurar o correcto funcionamento do mecanismo, devem ser clarificados 
alguns aspectos práticos com cada Parlamento.  

• Em primeiro lugar, solicitamos que seja confirmada a ou as línguas em que o seu 
Parlamento pretende receber os documentos da Comissão e indicado o endereço 
electrónico, de preferência uma caixa de correio funcional, para o envio desses 
documentos pela Comissão.  

• Em segundo lugar, gostaríamos de ser informados sobre o modo de garantir que 
os pareceres fundamentados recebidos pela Comissão representam 
efectivamente o parecer adoptado pelo Parlamento nacional. 

 
 

Transmissão dos documentos: 
 
A Comissão transmite todos os seus documentos de consulta e projectos de actos 
legislativos por via electrónica aos Parlamentos nacionais ao mesmo tempo que ao 
Parlamento Europeu e/ou ao Conselho. A rede IPEX recebe cópia destas 
transmissões. As diferentes versões linguísticas solicitadas por cada Parlamento serão 
enviadas sucessivamente, em função da sua disponibilidade.  
 
Os projectos de actos legislativos sujeitos ao mecanismo de controlo da 
subsidiariedade, ou seja, todos os projectos de actos legislativos no domínio das 
competências partilhadas, são acompanhados de uma carta de transmissão («lettre de 
saisine»), mencionando expressamente o procedimento referido no Protocolo n.° 2, 
com indicação do prazo aplicável.  
 
No final de cada semana, a Comissão enviará uma lista recapitulativa dos documentos  
que foram transmitidos a cada Parlamento nacional durante a semana anterior. Uma 
cópia destas listas recapitulativas será enviada pela Comissão, para informação, ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho e à rede IPEX. Se um Parlamento nacional se 
aperceber que não recebeu todos os documentos constantes da referida lista, deve 
informar imediatamente a Comissão, que transmitirá de novo os documentos em 
causa. Na falta de reacção no prazo de 3 dias úteis, a Comissão considera que os 
Parlamentos nacionais receberam todos os documentos mencionados na lista semanal. 
Esta lista semanal de documentos substitui o aviso de recepção de cada um dos 
documentos transmitidos pela Comissão.  
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Prazos 
 
O prazo de oito semanas começa a correr na data do envio da carta de transmissão, 
que será enviada ao mesmo tempo que a última versão linguística do documento em 
causa. O Parlamento Europeu, o Conselho e a rede IPEX são informados nesse 
mesmo dia do envio destas cartas de transmissão.  

 
Se a não recepção de um documento por um Parlamento nacional tiver efeitos no 
prazo mencionado no Protocolo n.° 2, a Comissão fixa um novo prazo numa base ad 
hoc, tendo em conta o atraso verificado, e informa o Parlamento nacional em 
conformidade. Para todos os outros Parlamentos nacionais continua a aplicar-se o 
prazo inicial.  
 
A fim de ter em conta o período de Verão dos Parlamentos nacionais, a Comissão 
considera que o mês de Agosto não deve ser tido em conta para efeitos de 
determinação do prazo referido no Protocolo n.° 2. Uma menção específica para o 
efeito será sistematicamente inserida na carta de transmissão.  
 
 
Alcance dos pareceres emitidos pelos Parlamentos nacionais 
 
Uma vez que o mecanismo de controlo da subsidiariedade será aplicado em paralelo 
com o diálogo político, que cobre todos os aspectos dos documentos transmitidos aos 
Parlamentos nacionais e não só a questão do respeito do princípio da subsidiariedade, 
a Comissão convida os Parlamentos nacionais a estabelecerem, nos seus pareceres, 
tanto quanto possível, uma distinção entre os aspectos de subsidiariedade e o 
conteúdo da proposta em causa, devendo ser o mais claros possível no que diz 
respeito à sua avaliação da observância do princípio da subsidiariedade da proposta. 
Contudo, a Comissão está plenamente ciente do facto que cada Parlamento nacional é 
livre de escolher a sua própria forma de trabalhar, bem como o formato em que envia 
os seus pareceres fundamentados à Comissão.  
 
 
Limiares 
 
A Comissão sempre favoreceu a interpretação política dos pareceres recebidos dos 
Parlamentos nacionais e, nesse sentido, terá em consideração todos os pareceres 
fundamentados que suscitem objecções quanto à conformidade de uma proposta 
legislativa com o princípio da subsidiariedade para verificar se os limiares fixados no 
Tratado foram atingidos, mesmo que os diferentes pareceres fundamentados 
invoquem motivos diferentes para a inobservância do princípio da subsidiariedade ou 
se refiram a diferentes disposições da proposta.  
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A Comissão analisará cada parecer negativo que lhe tiver sido enviado no prazo de 
oito semanas e verificará se o limiar foi ou não alcançado. Após o termo do prazo, a 
Comissão apresenta uma avaliação política dos dossiês relativamente aos quais o 
limiar foi atingido e confirma o accionamento do mecanismo de controlo da 
subsidiariedade. Os Parlamentos nacionais, o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
rede IPEX serão  informados em conformidade. 
 
Se os limiares não forem atingidos após oito semanas, ou se os pareceres forem 
recebidos fora do prazo, a Comissão responderá aos Parlamentos nacionais em causa 
no contexto do diálogo político.  
 
Os pareceres dos Parlamentos nacionais sobre propostas sujeitas ao mecanismo de 
controlo da subsidiariedade são publicados no sítio Web da Comissão depois do 
termo do prazo de oito semanas. 
 
 
Reapreciação das propostas 
 
Tanto no caso do processo de «cartão amarelo» como de «cartão laranja», o Colégio 
tem a faculdade de decidir se mantém, altera ou retira a proposta legislativa em causa, 
devendo fundamentar a sua decisão sob a forma de uma comunicação da Comissão, 
que será subsequentemente enviada a todos os Parlamentos nacionais, ao legislador e 
à rede IPEX. No caso do processo de «cartão laranja», os pareceres fundamentados 
recebidos dos Parlamentos nacionais no âmbito de um dossiê específico serão 
anexados à referida comunicação.  

 
 
Disposições transitórias 
 
Deve assinalar-se que as propostas pendentes e as propostas alteradas não são 
abrangidas pelo mecanismo previsto no Protocolo n.° 2. 
 

 
 


