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8.12.2016 A8-0344/459 

Alteração  459 

Richard Corbett 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Proposta de decisão 

N.º 7 

 

Proposta de decisão Alteração 

7. Salienta que as alterações ao 

presente Regimento entram em vigor no 

primeiro dia do período de sessões 

subsequente ao da sua adoção, com 

exceção do artigo 212.º, n.º 2, sobre a 

composição das delegações 

interparlamentares, que entrará em vigor 

para as delegações em funções aquando da 

abertura da primeira sessão após as 

próximas eleições para o Parlamento 

Europeu, a realizar em 2019; 

7. Salienta que as alterações ao 

presente Regimento entram em vigor no 

primeiro dia do período de sessões 

subsequente ao da sua adoção, exceto no 

que se refere: 

 
a) às alterações ao artigo 212.º, n.ºs 1 e 

2, sobre a composição das delegações 

interparlamentares, que entrarão em 

vigor para as delegações em funções 

aquando da abertura da primeira 

sessão após as próximas eleições 

para o Parlamento Europeu, a realizar 

em 2019; 

 
b) às alterações ao artigo 199.º, sobre a 

composição das comissões, que 

entrarão em vigor aquando da 

abertura da primeira sessão após as 

próximas eleições para o Parlamento 

Europeu, a realizar em 2019; 

 
c) à supressão do artigo 200.º, sobre os 

suplentes, que entrará em vigor 

aquando da abertura da primeira 

sessão após as próximas eleições 

para o Parlamento Europeu, a 

realizar em 2019. 
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As atuais modalidades relativas à eleição 

dos membros das comissões de inquérito e 

das comissões especiais permanecerão em 

vigor até à abertura da primeira sessão 

após as próximas eleições para o 

Parlamento Europeu, a realizar em 2019, 

não obstante as alterações ao artigo 196.º, 

ao artigo 197.º, n.º 1, e ao artigo 198.º, 

n.º 3. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/460 

Alteração  460 

Rainer Wieland, György Schöpflin,  

em nome do Grupo PPE 

Richard Corbett 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Proposta de decisão 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de decisão Alteração 

 8-A. Critica a apresentação de dados 

estatísticos sobre as declarações de voto, 

intervenções em sessão plenária, 

perguntas parlamentares, alterações e 

propostas de resolução na página do 

Parlamento na Internet, os quais parecem 

destinados a provar, em plataformas como 

a MEPranking, que os deputados do 

Parlamento estão supostamente «ativos»; 

insta a Mesa do Parlamento a pôr termo 

ao fornecimento de números brutos sob 

forma de dados estatísticos e a ter em 

conta critérios mais adequados para 

considerar um deputado «ativo»; 

 

Or. en 

 

 


