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7.12.2016 A8-0344/298 

Alteração  298 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 2 – artigo 15 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. Na eleição do Presidente, dos 

vice-presidentes e dos questores deve 

assegurar-se, de forma global, uma 

representação equitativa dos 

Estados-Membros e das tendências 

políticas. 

2. Na eleição do Presidente, dos 

vice-presidentes e dos questores deve 

assegurar-se, de forma global, uma 

representação equitativa dos 

Estados-Membros, dos grupos políticos e 

das tendências políticas. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/299 

Alteração  299 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 2 – artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Proceder-se-á em seguida à eleição dos 

vice-presidentes, utilizando-se um único 

boletim. Serão eleitos à primeira volta, 

dentro do limite dos 14 lugares a preencher 

e pela ordem dos votos obtidos, os 

candidatos que obtiverem a maioria 

absoluta dos votos expressos. Se o número 

de candidatos eleitos for inferior ao 

número de lugares a preencher, proceder-

se-á a um segundo escrutínio, nas mesmas 

condições, a fim de preencher os restantes 

lugares. Se for necessário um terceiro 

escrutínio, utilizar-se-á o critério da 

maioria relativa para o preenchimento dos 

lugares vagos. Em caso de empate, serão 

eleitos os candidatos mais idosos. 

Proceder-se-á em seguida à eleição dos 

vice-presidentes, utilizando-se um único 

boletim. Os candidatos serão propostos 

pelos grupos políticos de acordo com o 

método de Hondt. Serão eleitos à primeira 

volta, dentro do limite dos 14 lugares a 

preencher e pela ordem dos votos obtidos, 

os candidatos que obtiverem a maioria 

absoluta dos votos expressos. Se o número 

de candidatos eleitos for inferior ao 

número de lugares a preencher, proceder-

se-á a um segundo escrutínio, nas mesmas 

condições, a fim de preencher os restantes 

lugares. Se for necessário um terceiro 

escrutínio, utilizar-se-á o critério da 

maioria relativa para o preenchimento dos 

lugares vagos. Em caso de empate, serão 

eleitos os candidatos mais idosos. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/300 

Alteração  300 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 26 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. O Presidente do Parlamento 

convidará um dos deputados não-inscritos 

a participar nas reuniões da Conferência 

dos Presidentes, sem direito a voto. 

2. O Presidente do Parlamento 

convidará um dos deputados não-inscritos, 

a selecionar por consenso ou por voto 

maioritário dos interessados, a participar 

nas reuniões da Conferência dos 

Presidentes, sem direito a voto. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/301 

Alteração  301 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 133 – n.º 3 – alínea a) (nova) 

 
Texto em vigor Alteração 

 (a) Nenhum deputado poderá 

apresentar mais de cinco propostas de 

resolução por mês. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/302 

Alteração  302 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 2 – artigo 153-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 Artigo 153.º-A  

 Debate sobre temas da atualidade a 

pedido de um grupo político 

 

1. Em cada período de sessões, o projeto 

de ordem do dia deve prever um ou dois 

períodos com uma duração de, pelo 

menos, 60 minutos para debater temas da 

atualidade que sejam importantes para a 

política da União Europeia. 

 

2. Todos os grupos políticos têm o direito 

de propor a realização de pelo menos um 

debate por ano sobre um tema da 

atualidade da sua escolha. A Conferência 

dos Presidentes deve assegurar, ao longo 

de um ano consecutivo, uma repartição 

equitativa entre os grupos políticos desse 

direito que lhes assiste. 

 

3. Os grupos políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 devem apresentar ao Presidente, por 

escrito, o tema da atualidade da sua 

escolha antes de a Conferência dos 

Presidentes elaborar o projeto definitivo 

de ordem do dia. O artigo 38.º, n.º 1, 

relativo aos direitos, às liberdades e aos 

princípios reconhecidos no artigo 6.º do 

Tratado da União Europeia, bem como os 

valores consagrados no artigo 2.º deste 

Tratado, devem ser respeitados na íntegra. 
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 4. A Conferência dos Presidentes 

determinará o momento da realização do 

debate. 

 

5. O debate deve ser lançado por um 

representante do grupo político que 

propôs o tema da atualidade. Após a 

introdução, o tempo de uso da palavra 

deverá ser repartido nos termos do artigo 

162.º, n.º 4 e n.º 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/303 

Alteração  303 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 199 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 1-A. No início de cada ano, deverá ser 

garantida uma composição equitativa e 

proporcional das comissões de acordo 

com o peso dos diferentes grupos políticos 

no plenário. 

Or. de 
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7.12.2016 A8-0344/304 

Alteração  304 

Gerolf Annemans 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 204 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Na primeira reunião subsequente à eleição 

dos membros das comissões nos termos do 

artigo 199.º, estas elegerão, em escrutínios 

distintos, o presidente e os vice-

presidentes, que constituirão a respetiva 

mesa. O número de vice-presidentes a 

eleger será determinado pelo Parlamento 

com base numa proposta da Conferência 

dos Presidentes. 

Na primeira reunião subsequente à eleição 

dos membros das comissões nos termos do 

artigo 199.º, estas elegerão, em escrutínios 

distintos, o presidente e os vice-

presidentes, que constituirão a respetiva 

mesa. O número de vice-presidentes a 

eleger será determinado pelo Parlamento 

com base numa proposta da Conferência 

dos Presidentes. Os candidatos a 

presidente e a vice-presidentes serão 

propostos pelos grupos políticos de acordo 

com o método de Hondt. 

Or. de 

 


