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Texto em vigor Alteração 

 Artigo 130.º-A 

Interpelações breves com pedido de 

resposta escrita 

 1. O Conselho, a Comissão ou o/a 

Vice-Presidente da Comissão/Alto(a) 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança 

podem ser instados por uma comissão, um 

grupo político ou um mínimo de cinco por 

cento dos deputados que compõem o 

Parlamento a prestar informações sobre 

temas específicos em interpelações breves, 

que consistem em perguntas com pedido 

de resposta escrita. 

 Tais perguntas serão apresentadas ao 

Presidente, o qual, caso as perguntas 

estejam em conformidade com o 

Regimento em geral e cumpram os 

critérios estabelecidos num anexo do 

presente Regimento1-A, solicitará ao 

destinatário que responda no prazo de 

duas semanas; o Presidente poderá 

prorrogar este prazo após consulta com os 

respetivos autores. 

 2. As perguntas e as respostas serão 

publicadas nas páginas eletrónicas do 

Parlamento. 

 ____________________________ 

1-A Ver anexo III. 

Or. en 
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Texto em vigor Alteração 

 Artigo 130.º-B 

 Interpelações extensas com pedido de 

resposta escrita e debate 

 1. Uma comissão, um grupo político ou 

um mínimo de cinco por cento dos 

deputados que compõem o Parlamento 

Europeu podem apresentar interpelações 

extensas, que consistem em perguntas 

com pedido de resposta escrita e debate ao 

Conselho, à Comissão ou ao/à 

Vice-Presidente da Comissão/Alto(a) 

Representante da União para os Negócios 

Estrangeiros e a Política de Segurança. 

As interpelações poderão incluir uma 

breve exposição de motivos. 

 Tais perguntas serão apresentadas por 

escrito ao Presidente, o qual, caso as 

perguntas estejam em conformidade com 

o Regimento em geral e cumpram os 

critérios estabelecidos num anexo do 

presente Regimento1-A, as comunicará de 

imediato ao destinatário, instando-o a 

declarar se e quando tenciona responder. 

 2. Após receção da resposta por escrito, a 

interpelação extensa será inscrita no 

projeto de ordem do dia do Parlamento, 

em conformidade com o procedimento 

previsto no artigo 149.º. Haverá lugar a 

debate, caso uma comissão, um grupo 
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político ou um mínimo de cinco por cento 

dos deputados que compõem o 

Parlamento assim o solicitem. 

 3. Se o destinatário se recusar a responder 

à pergunta ou não o fizer no prazo de três 

semanas, a pergunta será inscrita no 

projeto de ordem do dia. Haverá lugar a 

debate, caso uma comissão, um grupo 

político ou um mínimo de cinco por cento 

dos deputados que compõem o 

Parlamento assim o solicitem. Antes do 

debate, um dos autores da pergunta 

poderá ser autorizado a aduzir 

fundamentos adicionais para a mesma. 

 4. Um dos autores da pergunta poderá 

usar da palavra para a desenvolver. A 

resposta será dada por um membro da 

instituição interpelada. 

 Nos restantes casos aplicar-se-á, com as 

necessárias adaptações, o disposto no 

artigo 123.º, n.ºs 2 a 5, relativo à 

apresentação e votação de propostas de 

resolução. 

 5. As perguntas e as respostas serão 

publicadas nas páginas eletrónicas do 

Parlamento. 

 ____________________________ 

1-A Ver anexo III. 

Or. en 
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Texto em vigor Alteração 

Critérios para as perguntas com pedido de 

resposta escrita nos termos dos artigos 

130.º e 131.º 

Critérios para as perguntas com pedido de 

resposta escrita nos termos dos artigos 

130.º, 130.º-A, 130.º-B e 131.º 

Or. en 

 

 

 


