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Os auditores da UE vão examinar a participação pública 
no processo legislativo 
No âmbito da auditoria sobre a participação pública no processo legislativo na UE, o Tribunal 
de Contas Europeu irá analisar as consultas públicas às partes interessadas realizadas pela 
Comissão Europeia durante a preparação das propostas legislativas. Os auditores publicaram 
hoje uma nota de enquadramento sobre o processo de consulta pública durante a preparação 
da legislação da UE, enquanto fonte de informação para os interessados neste tema. 

Antes de propor novas iniciativas legislativas, a Comissão avalia as suas potenciais consequências 
económicas, sociais e ambientais e consulta partes interessadas como os cidadãos, as empresas e 
outras organizações. Os auditores irão avaliar a eficácia, adequação, transparência e abertura 
destas consultas. 

"As consultas públicas visam promover a transparência e a prestação de contas e garantir uma 
ampla aceitação e apoio às iniciativas da UE", afirmou Annemie Turtelboom, Membro do 
Tribunal de Contas Europeu e responsável pela auditoria. "Examinaremos em que medida as 
consultas estão a alcançar esses objetivos." 

Os auditores vão analisar o quadro da Comissão nesta matéria e examinar uma amostra das 
consultas públicas realizadas pela Comissão. O relatório deverá ser publicado em meados 
de 2019. 

Nota aos diretores das publicações 

Após as eleições europeias de 2014, a Comissão Europeia aprovou o Programa Legislar Melhor 
para analisar as práticas seguidas pela UE no seu processo legislativo, a fim de garantir que 
cumprem os requisitos atuais e as expectativas dos cidadãos de máxima transparência e de um 
amplo processo de consulta. Este programa preconizava também que fossem oferecidas mais 
oportunidades aos cidadãos e outras partes interessadas para participar em todo o ciclo de vida 
de desenvolvimento e aplicação das políticas. 

O objetivo do presente comunicado de imprensa é apresentar as principais mensagens da nota 
de enquadramento do Tribunal de Contas Europeu. O texto integral do documento encontra-se 
em www.eca.europa.eu. 
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