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7.12.2016 A8-0344/421 

Alteração  421 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 150 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

2. Os pontos inscritos no projeto 

definitivo de ordem do dia para votação 

sem alterações também não serão objeto de 

debate, a menos que o Parlamento, ao 

aprovar a sua ordem do dia no início de um 

período de sessões, decida em contrário 

sob proposta da Conferência dos 

Presidentes, ou a pedido de um grupo 

político ou de um mínimo de 40 deputados. 

2. Os pontos inscritos no projeto 

definitivo de ordem do dia para votação 

sem alterações também não serão objeto de 

debate, a menos que o Parlamento, ao 

aprovar a sua ordem do dia no início de um 

período de sessões, decida em contrário 

sob proposta da Conferência dos 

Presidentes, ou a pedido de um grupo 

político ou de um mínimo de 25 deputados. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/422 

Alteração  422 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 150 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

3. Aquando da elaboração do projeto 

definitivo de ordem do dia de um período 

de sessões, a Conferência dos Presidentes 

poderá propor que sejam inscritos outros 

pontos sem alterações ou sem debate. Ao 

aprovar a sua ordem do dia, o Parlamento 

não pode aceitar qualquer proposta neste 

sentido se um grupo político ou um 

mínimo de 40 deputados tiverem 

manifestado por escrito a sua oposição, 

pelo menos uma hora antes da abertura do 

período de sessões. 

3. Aquando da elaboração do projeto 

definitivo de ordem do dia de um período 

de sessões, a Conferência dos Presidentes 

poderá propor que sejam inscritos outros 

pontos sem alterações ou sem debate. Ao 

aprovar a sua ordem do dia, o Parlamento 

não pode aceitar qualquer proposta neste 

sentido se um grupo político ou um 

mínimo de 25 deputados tiverem 

manifestado por escrito a sua oposição, 

pelo menos uma hora antes da abertura do 

período de sessões. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/423 

Alteração  423 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 152 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

1. No início de cada período de 

sessões, o Parlamento pronunciar-se-á 

sobre o projeto definitivo de ordem do dia. 

Uma comissão, um grupo político ou um 

mínimo de 40 deputados podem apresentar 

propostas de alteração. Estas propostas 

deverão ser recebidas pelo Presidente pelo 

menos uma hora antes da abertura do 

período de sessões. O Presidente pode, 

para cada proposta, dar a palavra ao 

respetivo autor, a um orador a favor e a um 

orador contra. O tempo de uso da palavra 

não poderá exceder um minuto. 

1. No início de cada período de 

sessões, o Parlamento pronunciar-se-á 

sobre o projeto definitivo de ordem do dia. 

Uma comissão, um grupo político ou um 

mínimo de 25 deputados podem apresentar 

propostas de alteração. Estas propostas 

deverão ser recebidas pelo Presidente pelo 

menos uma hora antes da abertura do 

período de sessões. O Presidente pode, 

para cada proposta, dar a palavra ao 

respetivo autor, a um orador a favor e a um 

orador contra. O tempo de uso da palavra 

não poderá exceder um minuto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/424 

Alteração  424 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

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, deve 

prever-se no projeto de ordem do dia um 

ou dois períodos com uma duração de, 

pelo menos, 60 minutos para debater 

temas da atualidade relacionados com a 

política da União Europeia ou para a 

Comissão responder a uma pergunta. 

 2. Todos os grupos políticos terão 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 assegurará, ao longo de 

um ano consecutivo, uma repartição 

equitativa entre os grupos políticos desse 

direito que lhes assiste. 

 3. Os grupos políticos apresentarão 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 
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Europeia, bem como os valores 

consagrados no artigo 2.º deste Tratado, 

serão respeitados na íntegra. 

 4. A Conferência dos Presidentes 

determinará o momento da realização do 

debate. Poderá igualmente decidir, por 

uma maioria representativa de quatro 

quintos dos deputados ao Parlamento, 

rejeitar um tema apresentado por um 

grupo político que seja contrário aos 

direitos fundamentais e aos direitos 

humanos consagrados na Carta dos 

Direitos Fundamentais. 

 5. O debate será lançado por um 

representante do grupo político que 

propôs o tema da atualidade. Após a 

introdução, o tempo de uso da palavra 

será repartido nos termos do artigo 162.º, 

n.ºs 4 e 5. 

 6. O debate será encerrado sem a 

aprovação de qualquer resolução. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/425 

Alteração  425 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 153 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

1. Um grupo político ou um mínimo 

de 40 deputados podem solicitar a 

inscrição na ordem do dia do Parlamento 

de um debate extraordinário sobre matéria 

de interesse relevante, relacionada com a 

política da União Europeia. Em regra, não 

se realizará mais de um debate 

extraordinário em cada período de sessões. 

1. Um grupo político ou um mínimo 

de 25 deputados podem solicitar a 

inscrição na ordem do dia do Parlamento 

de um debate extraordinário sobre matéria 

de interesse relevante, relacionada com a 

política da União Europeia. Em regra, não 

se realizará mais de um debate 

extraordinário em cada período de sessões. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/426 

Alteração  426 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 154 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

1. O Presidente, uma comissão, um 

grupo político, um mínimo de 40 

deputados, a Comissão ou o Conselho 

podem propor ao Parlamento que o debate 

de uma proposta sobre a qual o Parlamento 

tenha sido consultado nos termos do n.º 1 

do artigo 47.º seja considerado urgente. 

Este pedido deve ser apresentado por 

escrito e fundamentado. 

1. O Presidente, uma comissão, um 

grupo político, um mínimo de 25 

deputados, a Comissão ou o Conselho 

podem propor ao Parlamento que o debate 

de uma proposta sobre a qual o Parlamento 

tenha sido consultado nos termos do n.º 1 

do artigo 47.º seja considerado urgente. 

Este pedido deve ser apresentado por 

escrito e fundamentado. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/427 

Alteração  427 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João 

Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 158 – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

4. Nas reuniões de comissões ou 

delegações que se realizem fora dos locais 

de trabalho habituais, a interpretação será 

assegurada de e para as línguas dos 

membros que tenham confirmado a sua 

comparência na reunião. Este regime 

poderá ser flexibilizado, a título 

excecional, com o assentimento dos 

membros de um ou de outro daqueles 

órgãos. Em caso de desacordo, a Mesa 

decide. 

4. Nas reuniões de comissões ou 

delegações que se realizem fora dos locais 

de trabalho habituais, a interpretação será 

assegurada de e para as línguas dos 

membros que tenham confirmado a sua 

comparência na reunião. Este regime 

poderá ser flexibilizado, a título 

excecional, com o assentimento dos 

membros de um ou de outro daqueles 

órgãos. Em caso de desacordo, a 

interpretação deve ser assegurada para 

garantir o respeito pelo princípio do 

multilinguismo. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/428 

Alteração  428 

Nikolaos Chountis, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Xabier 

Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 163 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

Na primeira sessão de cada período de 

sessões, o Presidente concederá a palavra 

durante um período não superior a 30 

minutos aos deputados que desejem 

chamar a atenção do Parlamento para 

questões políticas importantes. O tempo de 

uso da palavra de cada deputado não 

excederá um minuto. O Presidente poderá 

conceder um novo período similar durante 

o mesmo período de sessões. 

No início da primeira sessão de cada 

período de sessões, o Presidente concederá 

a palavra durante um período não superior 

a 30 minutos aos deputados que desejem 

chamar a atenção do Parlamento para 

questões políticas importantes. O tempo de 

uso da palavra de cada deputado não 

excederá um minuto. O Presidente poderá 

conceder um novo período similar durante 

o mesmo período de sessões. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/429 

Alteração  429 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, 

Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefania Torres 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 168-A (novo) 

 

Texto em vigor Alteração 

 Artigo 168.º-A 

 Limiares 

 1. Para efeitos do presente Regimento, e 

salvo indicação em contrário, entende-se 

por: 

 a) «limiar mínimo», um vigésimo dos 

membros que compõem o Parlamento ou 

um grupo político; 

 b) «limiar médio», um décimo dos 

membros que compõem o Parlamento ou 

um grupo político; 

 c) «limiar máximo», um quinto dos 

membros que compõem o Parlamento, 

formado por um ou mais grupos políticos 

ou deputados a título individual, ou uma 

combinação de ambos; 

 2. Sempre que seja necessária a 

assinatura de um deputado para 

determinar se um limiar aplicável foi 

atingido, essa assinatura pode ser 

manuscrita ou em formato eletrónico, 

através do recurso ao sistema de 

assinatura eletrónica do Parlamento. Um 

deputado pode retirar a sua assinatura 

dentro dos prazos definidos, mas não a 
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pode renovar posteriormente. 

 3. Sempre que seja necessário o apoio de 

um grupo político para alcançar um 

limiar, o grupo em causa pode 

pronunciar-se por intermédio do seu 

presidente ou de uma pessoa que o mesmo 

tenha devidamente designado para esse 

efeito. 

 4. Para a aplicação dos limiares «médio» 

e «máximo», o apoio de um grupo político 

será contabilizado da seguinte forma: 

 – sempre que, no decurso de uma sessão 

plenária ou de uma reunião, seja 

invocado um artigo que preveja tal limite: 

todos os deputados que pertençam ao 

grupo em causa e estejam fisicamente 

presentes; 

 – nos restantes casos: todos os deputados 

que pertençam ao grupo em questão. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/430 

Alteração  430 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefania Torres, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 168 – n.º 3 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

3. Todas as votações serão válidas, 

seja qual for o número de votantes, a não 

ser que o Presidente, a pedido prévio de um 

mínimo de 40 deputados, constatar que não 

existe quórum no momento da votação. Se 

a votação demonstrar que não existe 

quórum, será inscrita na ordem do dia da 

sessão seguinte. 

3. Todas as votações serão válidas, 

seja qual for o número de votantes, a não 

ser que o Presidente, a pedido prévio de um 

mínimo de 25 deputados, constatar que não 

existe quórum no momento da votação. Se 

a votação demonstrar que não existe 

quórum, será inscrita na ordem do dia da 

sessão seguinte. 

Or. en 

 

 

 


