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7.12.2016 A8-0344/343 

Alteração  343 

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 167 – n.º 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Assiste ao deputado visado a faculdade de 

interpor recurso interno junto da Mesa no 

prazo de duas semanas a contar da data em 

que seja notificada a sanção fixada pelo 

Presidente. O recurso suspenderá a 

aplicação da sanção. No prazo de quatro 

semanas a contar da data de interposição 

do recurso, a Mesa poderá anular, 

confirmar ou reduzir a sanção fixada, sem 

prejuízo do direito de interposição de 

recursos externos que assiste ao 

interessado. Se a Mesa não tomar nenhuma 

decisão no prazo fixado, a sanção será 

considerada nula. 

Assiste ao deputado visado a faculdade de 

interpor recurso interno junto da Mesa no 

prazo de duas semanas a contar da data em 

que seja notificada a sanção fixada pelo 

Presidente. O recurso suspenderá a 

aplicação da sanção. No prazo de quatro 

semanas a contar da data de interposição 

do recurso, a Mesa poderá anular, 

confirmar ou reduzir a sanção fixada, sem 

prejuízo do direito de interposição de 

recursos externos que assiste ao 

interessado. Se a Mesa não tomar nenhuma 

decisão no prazo fixado, a sanção será 

considerada nula, devendo ser publicados 

os motivos para a não intervenção. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/344 

Alteração  344 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 168 – n.º 3 – parágrafo 2 – interpretação 

 
Texto em vigor Alteração 

Para estabelecer os resultados da votação, é 

necessário ter em conta, nos termos do n.º 

2, todos os deputados presentes na sala das 

sessões e, nos termos do n.º 4, todos os 

deputados que pediram a verificação do 

quórum. Para este efeito não pode ser 

utilizado o sistema eletrónico de votação. 

Não é permitido fechar as portas da sala 

das sessões. 

Para estabelecer os resultados da votação, é 

necessário ter em conta, nos termos do n.º 

2, todos os deputados presentes na sala das 

sessões e, nos termos do n.º 4, todos os 

deputados que pediram a verificação do 

quórum. Não é permitido fechar as portas 

da sala das sessões. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/345 

Alteração  345 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 173 – n.º 2 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

A comissão poderá recomendar que todas 

ou algumas das alterações sejam votadas 

em bloco, aprovadas, rejeitadas ou 

anuladas. 

A comissão poderá recomendar, por 

votação nominal, que todas ou algumas 

das alterações sejam votadas em bloco, 

aprovadas, rejeitadas ou anuladas. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/346 

Alteração  346 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 178 – n.º 1 

 
Texto em vigor Alteração 

1. O Parlamento vota normalmente 

por braços erguidos. 

1. O Parlamento vota normalmente 

por votação nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/347 

Alteração  347 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 178 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. Se o Presidente decidir que o 

resultado de uma votação dá origem a 

dúvidas, proceder-se-á a votação 

eletrónica. Em caso de avaria do sistema 

eletrónico, proceder-se-á a nova votação 

por levantados e sentados. 

2. Se o Presidente decidir que o 

resultado de uma votação por braços 

erguidos dá origem a dúvidas, proceder-se-

á a votação eletrónica. Em caso de avaria 

do sistema eletrónico, proceder-se-á a nova 

votação por levantados e sentados. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/348 

Alteração  348 

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 5 – artigo 179 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 
Texto em vigor Alteração 

Quando deliberar com base num 

relatório, o Parlamento procede a uma 

votação única e/ou final por votação 

nominal, nos termos do artigo 180.º, n.º 2. 

A votação de alterações só é nominal se 

tiver sido apresentado um pedido nesse 

sentido, nos termos do artigo 180.°. 

O Parlamento procede a uma votação única 

e/ou final por votação nominal, nos termos 

do artigo 180.º, n.º 2. A votação de 

alterações só é nominal se tiver sido 

apresentado um pedido nesse sentido, nos 

termos do artigo 180.°. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/349 

Alteração  349 

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 5 – artigo 180 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Além dos casos previstos no n.º 5 do artigo 

118.º, no n.º 5 do artigo 119.º e no artigo 

179.º, proceder-se-á a votação nominal se 

um grupo político ou um mínimo de 40 

deputados o requererem por escrito até ao 

final da tarde do dia que preceder a 

votação, salvo se o Presidente fixar um 

prazo diferente. 

Além dos casos previstos no artigo 117.º, 

n.º 2, no artigo 118.º, n.º 5, no artigo 119.º, 

n.º 5, e no artigo 179.º, proceder-se-á a 

votação nominal se um grupo político ou 

um mínimo de 40 deputados o requererem 

por escrito até ao final da tarde do dia que 

preceder a votação, salvo se o Presidente 

fixar um prazo diferente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/350 

Alteração  350 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 182 – n.º 1 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 

15.º, no n.º 1 do artigo 199.º e no segundo 

parágrafo do n.º 2 do artigo 204.º, as 

votações para nomeações serão feitas por 

escrutínio secreto. 

Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 

15.º, no n.º 1 do artigo 199.º e no segundo 

parágrafo do n.º 2 do artigo 204.º, as 

votações para nomeações serão feitas por 

escrutínio secreto, caso sejam 

apresentadas pela maioria dos membros 

que compõem o Parlamento, exceto na 

eleição do Presidente da Comissão. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/351 

Alteração  351 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

Rolandas Paksas 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 182 – n.º 3 

 
Texto em vigor Alteração 

3. Os pedidos de votação por 

escrutínio secreto têm prioridade sobre os 

pedidos de votação nominal. 

3. Os pedidos de votação por 

escrutínio secreto têm prioridade sobre os 

pedidos de votação nominal, exceção feita 

à eleição do Presidente da Comissão. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/352 

Alteração  352 

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 1 – artigo 201 – n.º 5 

 
Texto em vigor Alteração 

5. Qualquer comissão pode, mediante 

acordo prévio da Mesa, encarregar um ou 

mais dos seus membros de efetuar missões 

de estudo ou de informação. 

5. Qualquer comissão pode, mediante 

acordo prévio da Mesa, encarregar os seus 

membros, selecionados em função da 

composição dos grupos parlamentares, de 

efetuar missões de estudo ou de 

informação. 

Or. en 

 


