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Alteração 12
Pervenche Berès

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento 
tomará uma decisão com base em 
recomendação da sua comissão competente 
visando aprovar ou rejeitar o ato em 
questão.

Quando lhe for pedida a aprovação de um 
ato proposto, o Parlamento adotará uma
decisão tendo em conta a recomendação 
da sua comissão competente no sentido de
aprovar ou rejeitar o ato em questão. A 
recomendação incluirá citações, mas não 
considerandos. Poderá incluir uma 
justificação sucinta da responsabilidade 
do relator, que não será posta à votação. 
Tal justificação tem, no entanto, de estar 
em consonância com o texto da 
recomendação adotada pela comissão 
competente. Caso contrário, o presidente 
da comissão responsável poderá suprimir 
a justificação.
A comissão competente pode apresentar 
uma proposta de resolução que 
acompanhe a sua recomendação. As 
comissões encarregadas de emitir parecer 
nos termos do artigo 188.º, n.º 3, podem 
aprovar pareceres com sugestões para 
partes da proposta de resolução 
apresentada pela comissão competente.
A comissão competente ocupar-se-á do 
pedido de aprovação sem demoras 
injustificadas. Se a comissão competente 
não tiver adotado uma recomendação no 
prazo de quatro meses depois de o pedido 
de aprovação lhe ter sido enviado, deve 
informar o Parlamento em conformidade.
O Parlamento poderá organizar um 
debate com base nesse facto.

Or. en
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Alteração 13
Gerald Häfner
on behalf of the Greens/EFA Group

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento
tomará uma decisão com base em 
recomendação da sua comissão competente 
visando aprovar ou rejeitar o ato em 
questão.

Quando lhe for pedida a aprovação de um 
ato proposto, o Parlamento adotará uma
decisão tendo em conta a recomendação 
da sua comissão competente no sentido de
aprovar ou rejeitar o ato em questão. A 
recomendação incluirá citações e poderá 
incluir considerandos.

Or. en

Alteração 14
Eva Joly

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento tomará
uma decisão com base em recomendação 
da sua comissão competente visando
aprovar ou rejeitar o ato em questão.

Quando lhe for pedida a aprovação para 
um ato proposto nos termos do Tratado da 
União Europeia ou do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento adotará uma decisão tendo em 
conta a recomendação da sua comissão 
competente no sentido de aprovar ou 
rejeitar o ato em questão. A recomendação 
poderá ser acompanhada de 
considerandos, os quais não poderão, em 
circunstância alguma, alterar o texto do 
ato proposto, ou estipular condições para 
a respetiva adoção ou execução.

Or. en

Justificação

Por motivos de transparência, o Parlamento deve poder justificar as suas decisões por meio 



AM\1008523PT.doc 5/12 PE522.877v01-00

PT

de considerandos explicativos. Ademais, isso fortaleceria o papel político do Parlamento em 
relação, nomeadamente, às outras Instituições. Para facilitar a visibilidade dos atos 
parlamentares, seria preferível que a explicação da sua decisão de aprovação/não aprovação 
fosse incluída na recomendação em que se concede/não concede a aprovação, em vez de o 
ser numa proposta de resolução à parte.

Alteração 15
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

 Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento tomará 
uma decisão com base em recomendação 
da sua comissão competente visando 
aprovar ou rejeitar o ato em questão.

Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto ou um acordo 
internacional, o Parlamento adotará a sua 
decisão tendo em conta a recomendação 
da sua comissão competente, visando 
aprovar ou rejeitar o ato em questão. A 
recomendação incluirá citações, mas não 
considerandos. Poderá incluir uma 
justificação sucinta, da responsabilidade 
do relator e que não será posta à votação. 
As alterações apresentadas em comissão 
só serão admissíveis se pretenderem 
inverter a recomendação proposta pelo 
relator.

Or. de

Alteração 16
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

A comissão competente pode apresentar 
uma proposta de resolução não legislativa 
que acompanhe a sua recomendação, na 
qual o Parlamento explica a sua decisão 
de forma coerente e inteligível, ou produz 
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recomendações relativamente à execução 
do ato ou do acordo internacional. Em 
determinadas circunstâncias, a comissão 
competente poderá solicitar parecer às 
comissões associadas.

Or. de

Alteração 17
Eva Joly

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Em situações de urgência devidamente 
justificadas, poderá ser fixado um prazo 
para a adoção da recomendação.
Aplicar-se-á, com as necessárias 
adaptações, o disposto no artigo 52.º, 
n.os 4 e 5.

Or. en

Justificação

O Parlamento pode levar o tempo que entender necessário antes de conceder a sua 
aprovação. Além disso, as comissões encarregadas de emitir parecer devem dispor de um 
prazo razoável para desempenharem as suas funções de forma eficaz. Por conseguinte, 
impor arbitrariamente um prazo muito curto seria contrário à prossecução desses objetivos.
Sem embargo, faz sentido prever uma exceção para situações de urgência devidamente 
justificadas. O artigo 52.º, n.os 2 e 4, já prevê situações em que o(a) relator(a) atrasa 
injustificadamente a apresentação do seu relatório, pelo que poderia ser aplicado, com as 
necessárias adaptações, ao processo de aprovação.

Alteração 18
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

A comissão competente ocupar-se-á do 
pedido de aprovação sem demoras 
injustificadas. Se a comissão competente 
decidir não emitir uma recomendação, ou 
não tiver adotado uma recomendação no 
prazo de um ano depois de o pedido de 
aprovação lhe ter sido enviado, a 
Conferência dos Presidentes poderá 
inscrever o assunto para apreciação, sem 
recomendação, na ordem do dia de um 
período de sessões subsequente.

Or. en

Alteração 19
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 1-B (novo)

Texto em vigor Alteração

A comissão competente ocupar-se-á do 
pedido de aprovação num lapso de tempo 
julgado razoável. Caso a comissão 
competente decida, por sua própria 
iniciativa ou a pedido de uma comissão 
associada, adiar o tratamento do pedido, 
deverá adotar uma decisão formal para o 
efeito por maioria dos votos expressos.

Or. de

Alteração 20
Pervenche Berès

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto em vigor Alteração

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser 
apresentadas alterações. A maioria exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do 
Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
que constitua a base jurídica do ato 
proposto.

O Parlamento tomará uma decisão sobre 
os atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação, mediante uma 
única votação sobre a aprovação e com 
base na recomendação da comissão 
competente, não podendo ser apresentadas 
alterações. A maioria exigida para a 
aprovação é a prevista no artigo do Tratado 
da União Europeia ou do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia que 
constitua a base jurídica do ato proposto, 
ou, caso aí não se indique uma maioria, a 
maioria dos votos expressos. Se a maioria 
requerida não for alcançada, 
considerar-se-á que o ato proposto não foi 
aprovado.

Or. en

Alteração 21
Gerald Häfner
on behalf of the Greens/EFA Group

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser 
apresentadas alterações. A maioria exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do 
Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
que constitua a base jurídica do ato 
proposto.

O Parlamento tomará uma decisão sobre 
os atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação, mediante uma 
única votação sobre a aprovação e com 
base na recomendação da comissão 
competente, não podendo ser apresentadas 
alterações. A maioria exigida para a 
aprovação é a prevista no artigo do Tratado 
da União Europeia ou do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia que 
constitua a base jurídica do ato proposto, 
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ou, caso aí não se indique uma maioria, a 
maioria dos votos expressos. Se a maioria 
requerida não for alcançada, 
considerar-se-á que o ato proposto não foi 
aprovado.

Or. en

Alteração 22
Eva Joly

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser 
apresentadas alterações. A maioria
exigida para a aprovação é a prevista no 
artigo do Tratado da União Europeia ou 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia que constitua a base 
jurídica do ato proposto.

A maioria em sessão plenária exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do
Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
que constitua a base jurídica do ato 
proposto ou, caso aí não se indique uma 
maioria, a maioria dos votos expressos. Se 
a maioria requerida não for alcançada, 
considerar-se-á que o ato proposto foi 
rejeitado.

Or. en

Justificação

A exigência de uma votação única e sem alterações em processos de aprovação gerou 
algumas confusões, de que resultaram inconsistências na interpretação e na aplicação do 
Regimento. Este facto, para além disso, enfraqueceu a posição do Parlamento, 
nomeadamente em relação às outras Instituições. A presente alteração visa corrigir essa 
situação. No entanto, ela está de acordo com — e reproduz — a proposta da comissão AFCO 
para que se esclareça o resultado da votação nos casos em que não é obtida a maioria 
indispensável para conceder a aprovação.

Alteração 23
Helmut Scholz
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser 
apresentadas alterações. A maioria exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do 
Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
que constitua a base jurídica do ato 
proposto.

O Parlamento tomará uma decisão sobre o 
ato ou o acordo internacional para os 
quais o Tratado da União Europeia ou o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia preveem a sua aprovação 
mediante uma única votação, não podendo 
ser apresentadas alterações. A maioria 
exigida para a aprovação é a prevista no 
artigo do Tratado da União Europeia ou do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia que constitua a base jurídica do 
ato proposto, ou, caso aí não se indique 
uma maioria, a maioria dos votos 
expressos. Se a maioria requerida não for 
alcançada, considerar-se-á que o ato 
proposto não foi aprovado.

Or. de

Alteração 24
Rafał Trzaskowski

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. A comissão competente ocupar-se-á 
do pedido de aprovação sem demoras 
injustificadas. Se a comissão competente 
não tiver adotado uma recomendação no 
prazo de quatro meses depois de o pedido 
de aprovação lhe ter sido enviado, a 
Conferência dos Presidentes poderá 
inscrever o assunto na ordem do dia para 
apreciação no período de sessões 
seguinte, ou, em casos devidamente 
fundamentados, decidir prorrogar o prazo 
de seis meses.

Or. en
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Alteração 25
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. No caso de tratados de adesão, de 
acordos internacionais ou de verificação da 
existência de uma violação grave e 
persistente dos princípios comuns por parte 
de um Estado-Membro, aplicar-se-ão, 
respetivamente, os artigos 74.º-C, 90.º e
74.°-E. Aos processos de cooperação 
reforçada relativa a domínios abrangidos 
pelo processo legislativo ordinário 
aplicar-se-á o artigo 74.°-G. 2.

2. Além disso, no caso de acordos 
internacionais, de tratados de adesão, de 
verificação da existência de uma violação 
grave e persistente dos princípios 
fundamentais por parte de um 
Estado-Membro, da definição da 
composição do Parlamento, do 
estabelecimento de uma cooperação 
reforçada entre Estados-Membros ou da 
adoção do quadro financeiro plurianual, 
aplicar-se-ão, respetivamente, os artigos 
74.º-C, 90.º, 74.°-E, 74.º-F, 74.º-G e 75.º.

Or. de

Alteração 26
Pervenche Berès

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto ou para um acordo internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento, a título 
de contributo para um resultado positivo 
do processo, um relatório provisório sobre 
a proposta, acompanhado de uma proposta 
de resolução que contenha recomendações 
para a alteração ou a aplicação do ato 
proposto.

3. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto, a comissão competente poderá 
apresentar ao Parlamento um relatório 
provisório sobre a proposta no início do 
processo, acompanhado de uma proposta 
de resolução que contenha recomendações 
para a alteração ou a aplicação do ato 
proposto. O conteúdo da proposta de 
resolução aprovada pelo Parlamento deve 
constituir a base para o mandato da 
Comissão.
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Or. en

Alteração 27
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto ou para um acordo internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento, a título 
de contributo para um resultado positivo 
do processo, um relatório provisório sobre 
a proposta, acompanhado de uma proposta 
de resolução que contenha recomendações 
para a alteração ou a aplicação do ato 
proposto.

3. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto ou para um acordo internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento um 
relatório provisório sobre a proposta, 
acompanhado de uma proposta de 
resolução que contenha recomendações 
para a alteração ou a aplicação do ato 
proposto.

Or. de

Alteração 28
Pervenche Berès

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. Sempre que uma comissão requeira 
ser associada ao processo de aprovação 
nos termos do artigo 50.º, cabe à 
Conferência dos Presidentes decidir se 
defere esse pedido.

Or. en


