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Texto em vigor Alteração 

O Presidente, os vice-presidentes e os 

questores são eleitos por escrutínio secreto, 

nos termos do artigo 182.º. As candidaturas 

devem ser apresentadas com a 

concordância dos interessados. As 

candidaturas só podem ser apresentadas 

por um grupo político ou por um mínimo 

de 40 deputados. No entanto, se o número 

de candidaturas não exceder o número de 

lugares a preencher, os candidatos poderão 

ser eleitos por aclamação. 

O Presidente, os vice-presidentes e os 

questores são eleitos por escrutínio secreto, 

nos termos do artigo 182.º. As candidaturas 

devem ser apresentadas com a 

concordância dos interessados. As 

candidaturas só podem ser apresentadas 

por um grupo político ou por um mínimo 

de 40 deputados. No entanto, se o número 

de candidaturas não exceder o número de 

lugares a preencher, os candidatos poderão 

ser eleitos por aclamação. Os deputados 

devem ser autorizados a exercer funções 

durante um máximo de dois mandatos no 

Gabinete do Presidente, nos termos do 

artigo 19.º, n.º 1, independentemente de 

esses mandatos serem consecutivos ou 

não. 

Or. en 

Justificação 

Num momento em que criticamos a concentração do poder em vários países espalhados pelo mundo, 

entendemos que esta alteração não só fomenta novas formas de liderança, como também promove os 

valores democráticos desta casa e incentiva o controlo do poder de um dos nossos representantes mais 

conspícuos. Além disso, uma vez que o Presidente do Conselho Europeu é eleito por um período de dois 

anos e meio, renovável uma vez, afigura-se inteiramente lógico adaptar as normas relativas à duração do 

mandato do Presidente do Parlamento Europeu. 

 


