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Alteração 4
Elmar Brok, Ana Gomes, Ioan Mircea Paşcu, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ulrike 
Lunacek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 90 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. O Parlamento poderá, em qualquer fase 
das negociações, com base em relatório da 
comissão competente e após apreciação das 
propostas relevantes apresentadas nos 
termos do artigo 121.º, aprovar 
recomendações e solicitar que estas sejam 
tomadas em consideração antes da 
celebração do acordo internacional em 
causa.

4. O Parlamento poderá, em qualquer fase 
das negociações e entre o fim das 
negociações e a celebração do acordo, 
com base em relatório da comissão 
competente e após apreciação das 
propostas relevantes apresentadas nos 
termos do artigo 121.º, aprovar 
recomendações e solicitar que estas sejam 
tomadas em consideração antes da 
celebração do acordo internacional em 
causa.

Or. en

Alteração 5
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 90 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Após a conclusão das negociações, mas 
antes da assinatura de qualquer acordo, o 
projeto de acordo será apresentado ao 
Parlamento para parecer ou aprovação. No 
caso de aprovação, aplicar-se-á o 
artigo 81.º.

5. Após a conclusão das negociações, mas 
antes da assinatura de qualquer acordo, o 
projeto de decisão do Conselho que 
conclui o acordo será apresentado ao 
Parlamento para parecer ou aprovação. No 
caso de aprovação, aplicar-se-á o 
artigo 81.º.

Or. en

Alteração 6
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
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Artigo 90 – n.º 6

Texto em vigor Alteração

6. Antes da votação de aprovação, a 
comissão competente, um grupo político 
ou no mínimo um décimo dos deputados 
podem propor que o Parlamento solicite 
parecer ao Tribunal de Justiça sobre a 
compatibilidade do acordo internacional 
com os Tratados. Se o Parlamento aprovar 
a referida proposta, a votação de 
aprovação será adiada até que o Tribunal 
emita o seu parecer. 

6. Antes da votação de aprovação ou de 
um parecer, a comissão competente, um 
grupo político ou no mínimo um décimo 
dos deputados podem propor que o 
Parlamento solicite parecer ao Tribunal de 
Justiça sobre a compatibilidade do acordo 
internacional com os Tratados. Se o 
Parlamento aprovar a referida proposta, a 
votação será adiada até que o Tribunal 
emita o seu parecer.

Or. en


