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Anexo I - artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2 

 
Texto em vigor Alteração 

A sanção imposta pode consistir em uma 

ou várias medidas enunciadas no artigo 

166.º, n.º 3, do Regimento. 

A sanção imposta pode consistir em uma 

ou várias medidas enunciadas no artigo 

166.º, n.º 3, do Regimento. Nos casos mais 

graves, as sanções podem consistir na 

suspensão do direito de voto em comissão 

e/ou na sessão plenária até que o 

deputado resolva o conflito de interesses. 

Qualquer medida ou sanção aplicada ao 

deputado deve ser tornada pública. 
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Anexo XVI – n.° 17 

 
Texto em vigor Alteração 

O presidente e os coordenadores reúnem-se 

imediatamente após a audição a fim de 

procederem à avaliação de cada um dos 

comissários indigitados. As reuniões de 

avaliação decorrem à porta fechada. Os 

coordenadores são convidados a declarar se 

consideram que os comissários indigitados 

possuem as competências necessárias para 

integrar o colégio de comissários e para 

desempenhar as funções específicas que 

lhes foram confiadas. A Conferência dos 

Presidentes das Comissões elabora um 

formulário-modelo para facilitar a 

avaliação. 

O presidente e os coordenadores reúnem-se 

imediatamente após a audição a fim de 

procederem à avaliação de cada um dos 

comissários indigitados. As reuniões de 

avaliação são públicas. Os coordenadores 

são convidados a declarar se consideram 

que os comissários indigitados possuem as 

competências necessárias para integrar o 

colégio de comissários e para desempenhar 

as funções específicas que lhes foram 

confiadas. A Conferência dos Presidentes 

das Comissões elabora um formulário-

modelo para facilitar a avaliação. Deve 

conservado e tornado público um registo 

de tais declarações. 
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Anexo XVI – n.° 20 

 
Texto em vigor Alteração 

Se as comissões solicitarem informações 

complementares para concluir a avaliação, 

o Presidente dirige uma carta, em nome 

delas, ao Presidente eleito da Comissão. Os 

coordenadores têm em conta a resposta 

deste último. 

Se as comissões solicitarem informações 

complementares para concluir a avaliação, 

o Presidente dirige uma carta, em nome 

delas, ao Presidente eleito da Comissão. A 

decisão de solicitar informações 

complementares é registada e tornada 

pública. Os coordenadores têm em conta a 

resposta deste último. 
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Anexo XVI – n.° 21 

 
Texto em vigor Alteração 

Se os coordenadores não chegarem a um 

consenso quanto à avaliação, ou a pedido 

de um grupo político, o presidente convoca 

uma reunião plenária da comissão. Como 

último recurso, o presidente submete 

ambas as decisões a votação por escrutínio 

secreto. 

Se os coordenadores não chegarem a um 

consenso quanto à avaliação, ou a pedido 

de um grupo político, o presidente convoca 

uma reunião plenária da comissão. Após o 

debate efetuado durante a reunião 

plenária, o presidente submete ambas as 

decisões a votação nominal. 

Or. en 
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Anexo XVI – n.° 26 

 
Texto em vigor Alteração 

Em derrogação ao procedimento 

estabelecido no oitavo parágrafo da alínea 

c) do n.º 1, se a votação em sessão 

plenária visar a nomeação de um único 

comissário, será feita por escrutínio 

secreto. 

Suprimido 

Or. en 

 


