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 No âmbito da iniciativa Legislar Melhor (“Better Regulation”), para além das Consultas 

Públicas sobre as políticas e legislação da União Europeia, a Comissão Europeia também 

acolhe opiniões das partes interessadas sobre as suas iniciativas – projetos de atos da 

Comissão, propostas da Comissão e Roteiros e Avaliações de Impacte inicial.   

 

Consultas públicas 1  

Economia  

• Regras em matéria de conflitos de leis relativas à oponibilidade das transações de valors 
mobiliários e créditos, de 07.04.2017 a 30.06.2017, Mais informações.    
 

• Regime geral dos impostos especiais de consumo – harmonização e simplificação, de 11.04.2017 
a 04.07.2017, Mais informações.  

 

Mercado Interno  

• Avaliação intercalar do Programa para a Competitividade das Empresas e das Pequenas e Médias 
Empresas (COSME) (2014-2020), 10/05/2017 a 31/08/2017, Mais informações.  

 

• Mecanismos de tutela coletiva inibitórios e indeminizatórios dos Estados Membros, de 
22/05/2017 a 15/08/2017, Mais informações.  

 

• “Direito das Sociedades da UE melhorado”: normas sobre soluções digitais e operações 
transnacionais eficientes, de 10/05/2017 a 06/08/2017, Mais informações.  

 

 

                                                           

1 Nota: Apesar de os textos de enquadramento das consultas públicas serem quase exclusivamente em língua 

inglesa, as respostas podem, em princípio, ser transmitidas em língua portuguesa 
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https://ec.europa.eu/info/content/interim-evaluation-programme-competitiveness-enterprises-and-small-and-medium-sized-enterprises-cosme-2014-2020_pt
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=58190
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• Avaliação das agências da União Europeia da área de competência da DG Emprego, Assuntos 
Sociais e Inclusão da Comissão Europeia: Eurofound, Cedefop, ETF e EU-OSHA, de 05.04.2017 a 
05.07.2017, Mais informações.  

 

 

Ambiente e Energia   

• Avaliação do Regulamento das orientaçãos relativas à infraestruturas transeuropeias de energia 
(Regulamento TEN-E, nº 347/2013 de 17 abril), de 30/5/2017 a 04/09/2017, Mais informações.  
 

• Lista de projetos de interesse comum propostos: novos projetos nos setores do petróleo e das 
redes inteligentes, de 03.04.2017 a 26.06.2017, Mais informações.  
 

• Lista de projetos de interess comum propostos, no domínio das infraestruturas energéticas, de 
27.03.2017 a 26.06.2017, Mais informações.  

 

Digital, Comunicações e Transportes  

• Diretiva relativa às Bases de Dados: aplicação e impacto, de 24/5/2017 a 30/8/2017, Mais 
informações.  
 

• Avaliação e revisão dos regulamentos relativos aos domínios de topo .eu, de 12/05/2017 a 
04/08/2017, Mais informações.  

 

• Avaliação da Diretiva relativa aos sistemas de transporte inteligentes (STI), de 05/05/2017 a 
28/07/2017, Mais informações.  
 

• Avaliação e revisão dos Regulamentos do domínio de topo .eu, de 12/05/2017 a 04/08/2017, Mais 
informações.  
 

• Revisão das Orientações referentes ao Poder de Mercado Significativo no âmbito da Diretiva 
relativa a um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas, 
de 27.03.2017 a 26.06.2017, Mais informações. 
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