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7.12.2016 A8-0344/323 

Alteração  323 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo I – artigo 11 – n.º 8 – parágrafo 1 – alínea 1-A (nova) 

 
Texto em vigor Alteração 

 - se uma organização ou empresa 

revelar uma atitude não cooperante, por 

exemplo, recusando-se a participar em 

audições públicas ou à porta fechada 

realizadas pelas comissões parlamentares, 

recusando-se a prestar informações, ou 

prestando informações falsas ou 

enganosas durante as audições ou no 

âmbito da sua inscrição no registo de 

transparência. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/324 

Alteração  324 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 2 – artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
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 votação nominal, 

nos termos do artigo 180.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 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/325 

Alteração  325 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 Os deputados devem ser autorizados a 

exercer funções durante um máximo 

de um mandato no Gabinete do 

Presidente, nos termos do artigo 19.º, n.º 

1, que pode ser exercido com ou sem 

interrupção. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/326 

Alteração  326 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

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. A distribuição dos lugares segue 

o método de Hondt, nos termos do artigo 

21.°-A. 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. en 
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7.12.2016 A8-0344/327 

Alteração  327 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 22 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. Cabe ao Presidente abrir, suspender 

e encerrar as sessões, decidir sobre a 

admissibilidade das alterações, sobre as 

perguntas ao Conselho e à Comissão e 

sobre a conformidade dos relatórios com o 

presente Regimento. Cabe também ao 

Presidente assegurar o respeito do 

Regimento, manter a ordem, conceder a 

palavra, dar por encerrados os debates, pôr 

os assuntos à votação e proclamar o 

resultado das votações. Compete ainda ao 

Presidente enviar às comissões as 

comunicações que lhes digam respeito. 

2. Cabe ao Presidente assegurar os 

direitos dos deputados e, em especial, os 

das minorias;  abrir, suspender e encerrar 

as sessões; decidir sobre a admissibilidade 

das alterações, sobre as perguntas ao 

Conselho e à Comissão e sobre a 

conformidade dos relatórios com o 

presente Regimento. Cabe também ao 

Presidente assegurar o respeito do 

Regimento, manter a ordem, conceder a 

palavra, dar por encerrados os debates, pôr 

os assuntos à votação e proclamar o 

resultado das votações. Compete ainda ao 

Presidente enviar às comissões as 

comunicações que lhes digam respeito. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/328 

Alteração  328 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 24 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 1-A. A composição da Mesa segue o 

método de Hondt, nos termos do artigo 

21.°-A. Pelo menos um dos deputados não 

inscritos deve participar em todas as 

reuniões da Mesa. 

Or. en 



 

AM\1112153PT.docx  PE596.594v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

7.12.2016 A8-0344/329 

Alteração  329 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 32 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 6-A. O Presidente comunicará a 

constituição dos grupos políticos na 

sessão plenária. Esta declaração terá 

efeitos retroativos à data em que o grupo 

comunicou a sua constituição ao 

Presidente, nos termos do presente artigo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/330 

Alteração  330 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 32 – n.º 6-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 6-B. Quando um grupo político é 

dissolvido, o Parlamento deve garantir os 

direitos dos deputados e o cumprimento 

das obrigações contraídas de forma válida 

pelo grupo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/331 

Alteração  331 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 34 – n.° 1 

 
Texto em vigor Alteração 

1. Os deputados podem constituir 

intergrupos, ou outros agrupamentos não 

oficiais de deputados, a fim de proceder a 

trocas de pontos de vista informais sobre 

temas específicos transversais a diversos 

grupos políticos, reunindo membros de 

diferentes comissões parlamentares, e de 

promover contactos entre os deputados e a 

sociedade civil. 

1. Os deputados podem constituir 

intergrupos, a fim de proceder a trocas de 

pontos de vista informais sobre temas 

específicos transversais a diversos grupos 

políticos, reunindo membros de diferentes 

comissões parlamentares, e de promover 

contactos entre os deputados e a sociedade 

civil. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/332 

Alteração  332 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Os referidos agrupamentos não podem 

realizar atividades suscetíveis de gerar 

confusão com as atividades oficiais do 

Parlamento ou dos seus órgãos. Desde que 

as condições previstas na regulamentação 

aplicável à sua constituição, aprovada pela 

Mesa, sejam respeitadas, os grupos 

políticos podem facilitar as atividades 

destes agrupamentos facultando-lhes apoio 

logístico. 

Os referidos agrupamentos são totalmente 

transparentes e não podem realizar 

atividades suscetíveis de gerar confusão 

com as atividades oficiais do Parlamento 

ou dos seus órgãos. Desde que as 

condições previstas na regulamentação 

aplicável à sua constituição, aprovada pela 

Mesa, sejam respeitadas, os grupos 

políticos podem facilitar as atividades 

destes agrupamentos facultando-lhes apoio 

logístico. 

Or. en 

 


