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7.12.2016 A8-0344/292 

Alteração  292 

Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Título II – capítulo 2 – artigo 53-A (novo) 

 

Texto em vigor Alteração 

 Artigo 53.º-A 

 Alterações sobre a integração da 

perspetiva do género 

 A comissão responsável pela integração 

da perspetiva de género tem um estatuto 

permanente como comissão instada a 

apresentar um parecer sobre a integração 

da perspetiva de género. 

 O parecer consistirá em alterações ao 

texto da comissão competente, 

acompanhadas, se adequado, de breves 

justificações. Tais justificações serão da 

responsabilidade do seu autor e não serão 

postas à votação. 

 A comissão competente submeterá essas 

alterações a votação. 

 São aplicáveis os artigos 53.º, n.ºs 3, 5 e 6, 

e o artigo 205.º, n.ºs 2 e 4. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/293 

Alteração  293 

Max Andersson 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Título II – capítulo 5 – artigo 168-A (novo) 

 

Texto em vigor Alteração 

 Artigo 168.º-A 

 Limiares 

 1.  Para efeitos do presente 

Regimento, e salvo indicação em 

contrário, entende-se por: 

 a)  «limiar mínimo», um vigésimo dos 

membros que compõem o Parlamento ou 

um grupo político; 

 b)  «limiar médio», um décimo dos 

membros que compõem o Parlamento ou 

um grupo político; 

 c)  «limiar máximo», um quinto dos 

membros que compõem o Parlamento, 

formado por um ou mais grupos políticos 

ou deputados a título individual, ou uma 

combinação de ambos; 

 2.  Sempre que seja necessária a 

assinatura de um deputado para 

determinar se um limiar aplicável foi 

atingido, essa assinatura pode ser 

manuscrita ou em formato eletrónico, 

através do recurso ao sistema de 

assinatura eletrónica do Parlamento. Um 

deputado pode retirar a sua assinatura 

dentro dos prazos definidos, mas não a 

pode renovar posteriormente. 

 3.  Sempre que seja necessário o 

apoio de um grupo político para alcançar 
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um limiar, o grupo em causa pronunciar-

se-á por intermédio do seu presidente ou 

de uma pessoa que o mesmo tenha 

devidamente designado para esse efeito. 

 4.  Para a aplicação dos limiares 

«médio» e «máximo», o apoio de um 

grupo político será contabilizado da 

seguinte forma: 

 – sempre que, no decurso de uma sessão 

plenária ou de uma reunião, seja 

invocado um artigo que preveja tal limite: 

todos os deputados que pertençam ao 

grupo em causa e estejam fisicamente 

presentes; 

 – noutros casos: todos os deputados que 

pertençam ao grupo em questão. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/294 

Alteração  294 

Max Andersson, Sven Giegold 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Anexo I – artigo 4-A (novo) 

 

Texto em vigor Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Declaração dos relatores e dos presidentes 

das comissões 

 1.  Os relatores e os presidentes das 

comissões assinarão uma declaração de 

independência ao iniciarem as suas 

funções específicas. 

 2.  Em relação a um determinado 

relatório, o relator e o presidente da 

comissão indicarão num anexo a esse 

relatório eventuais reuniões com grupos 

de interesse externos sobre o tema do 

relatório. 

Or. en 

 

 

 


