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Alteração 60
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 8

Alteração Alteração

Salvo disposição em contrário, cabe à 
Mesa aprovar as normas de aplicação do 
Estatuto dos Deputados ao Parlamento 
Europeu.

Salvo disposição em contrário, cabe ao 
Parlamento, reunido em sessão plenária, 
decidir as normas de aplicação do Estatuto 
dos Deputados ao Parlamento Europeu, 
com base numa recomendação da 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo.

Or. de

Justificação

Aquando da elaboração do Estatuto dos Deputados, partiu-se do princípio de que a 
implementação e concretização das normas de aplicação do Estatuto requerem uma decisão 
adoptada em sessão plenária. Relativamente a uma decisão adoptada apenas pela Mesa, tal 
procedimento apresenta a vantagem de oferecer um nível de transparência muito mais 
elevado e de implicar a participação de todos os deputados na elaboração das disposições 
que lhes dizem respeito, responsabilizando-os igualmente pela formulação das mesmas.

Alteração 61
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 23 – n.ºs  2 e 2-A (novo)

Alteração Alteração

2. Compete à Mesa decidir sobre as 
questões financeiras, de organização e 
administrativas que digam respeito aos 
deputados, à organização interna do 
Parlamento, ao seu secretariado e aos seus 
órgãos.

2. Compete à Mesa decidir sobre as 
questões financeiras, de organização e 
administrativas que digam respeito à 
organização interna do Parlamento, ao seu 
secretariado e aos seus órgãos.

2-A. Compete à Mesa decidir sobre as 
questões financeiras, de organização e
administrativas que digam respeito aos 
deputados, com base numa proposta do 
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Secretário-Geral ou de um grupo político.

Or. en

Justificação

Clarificação: não existe uma norma clara sobre o direito de apresentar textos ou alterações 
às reuniões da Mesa. No que diz respeito às matérias relacionadas com os deputados, os 
grupos políticos deverão dispor de competência formal para apresentar textos e alterações,
para debate e votação.

Alteração 62
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 23 – n.º 11-A (novo)

Alteração Alteração

11--A. A Mesa designará dois ou mais 
Vice-Presidentes, que serão directamente 
responsáveis pelas relações com os 
Parlamentos nacionais dos 
Estados-Membros e aos quais caberá 
informar periodicamente a Conferência 
dos Presidentes sobre as suas actividades 
neste domínio.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente o texto do actual n.º 3 do artigo 25.º, segunda 
frase, que será suprimida caso esta alteração venha a ser aprovada.)

Alteração 63
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 38-A (novo)

Alteração Alteração

Artigo 38.º-A
Verificação do respeito dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade

1. Aquando da apreciação de uma 
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proposta de acto legislativo, o Parlamento 
presta uma atenção particular ao respeito 
dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Com excepção dos 
casos urgentes previstos no artigo 4.º do 
Protocolo sobre o papel dos Parlamentos 
nacionais na União Europeia, o 
Parlamento não conclui a sua primeira 
leitura antes da expiração do prazo de oito 
semanas previsto no artigo 6.º do 
Protocolo sobre a aplicação dos princípios 
da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.
2. A pedido da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou por sua 
própria iniciativa, a comissão competente 
para as questões referidas no n.° 1 pode 
decidir apresentar recomendações sobre 
qualquer proposta de acto legislativo.
3. Se um Parlamento nacional envia ao 
Presidente um parecer fundamentado em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Protocolo sobre o papel dos Parlamentos 
nacionais na União Europeia e com o 
artigo 6.º do Protocolo sobre a aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade, esse documento é 
devolvido à comissão competente quanto à 
matéria de fundo e transmitido para 
informação à comissão competente em 
matéria de respeito do princípio da 
subsidiariedade. Quando o Parlamento 
recebe um parecer fundamentado depois 
de a comissão competente quanto à 
matéria de fundo ter aprovado o seu
relatório, esse parecer é distribuído a 
todos os deputados antes da votação, 
como documento de sessão. O presidente 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo pode pedir o reenvio à comissão.
4. Quando os pareceres fundamentados 
sobre o incumprimento por um projecto 
de acto legislativo do princípio da 
subsidiariedade representam pelo menos 
um terço do conjunto dos votos atribuídos 
aos Parlamentos nacionais, ou um quarto 
no caso de um projecto de acto legislativo 
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apresentado com base no artigo 76.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Parlamento não se pronuncia 
antes que o autor da proposta indique 
como conta proceder.
5. Quando, no âmbito do processo 
legislativo normal, os pareceres 
fundamentados sobre o incumprimento do 
princípio da subsidiariedade por parte de 
uma proposta de acto legislativo 
constituem pelo menos uma maioria 
simples dos votos atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, a comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio da subsidiariedade, uma vez 
examinados os pareceres fundamentados 
dos Parlamentos nacionais e da 
Comissão, pode recomendar que o 
Parlamento rejeite a proposta em razão de 
violação do princípio da subsidiariedade, 
ou apresentar ao Parlamento qualquer 
outra recomendação, incluindo sugestões 
de alteração relacionadas com o respeito 
do referido princípio.
A recomendação é submetida ao 
Parlamento para debate e votação. Se 
uma recomendação que se destina a 
rejeitar a proposta for adoptada por 
maioria dos votos expressos no 
Parlamento Europeu, ou se uma maioria 
de 55% dos membros do Conselho tiver
manifestado a sua oposição à proposta, o 
Presidente declara encerrado o processo. 
Se o Parlamento não rejeitar a proposta, o 
procedimento prossegue, tendo em conta 
as recomendações aprovadas pelo 
Parlamento.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente o texto da alteração 5 do projecto de relatório 
(PE 427.153 v1.00  – FDR 786857)
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Alteração 64
David Martin

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 38-A (novo)

Alteração Alteração

Artigo 38.º-A
Verificação do respeito dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade

1. Aquando da apreciação de uma 
proposta de acto legislativo, o Parlamento 
presta uma atenção particular ao respeito 
dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Com excepção dos 
casos urgentes previstos no artigo 4.º do 
Protocolo sobre o papel dos Parlamentos 
nacionais na União Europeia, o 
Parlamento não conclui a sua primeira 
leitura antes da expiração do prazo de oito 
semanas previsto no artigo 6.º do 
Protocolo sobre a aplicação dos princípios 
da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.
2. A comissão competente em matéria de 
respeito do princípio da subsidiariedade 
pode decidir formular recomendações à 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo sobre qualquer proposta de acto 
legislativo.
3. Se um Parlamento nacional envia ao 
Presidente um parecer fundamentado em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Protocolo sobre o papel dos Parlamentos 
nacionais na União Europeia e com o 
artigo 6.º do Protocolo sobre a aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da
proporcionalidade, esse documento é 
devolvido à comissão competente quanto à 
matéria de fundo e transmitido para 
informação à comissão competente em 
matéria de respeito do princípio da
subsidiariedade. Quando o Parlamento 
recebe um parecer fundamentado depois 
de a comissão competente quanto à 
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matéria de fundo ter aprovado o seu 
relatório, esse parecer é distribuído a 
todos os deputados antes da votação, 
como documento de sessão. O presidente 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo pode pedir o reenvio à comissão.
4. Quando os pareceres fundamentados 
sobre o incumprimento por um projecto 
de acto legislativo do princípio da
subsidiariedade representam pelo menos 
um terço do conjunto dos votos atribuídos 
aos Parlamentos nacionais, ou um quarto 
no caso de um projecto de acto legislativo 
apresentado com base no artigo 76.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Parlamento não se pronuncia 
antes que o autor da proposta indique 
como conta proceder.
5. Quando, no âmbito do processo 
legislativo normal, os pareceres 
fundamentados sobre o incumprimento do 
princípio da subsidiariedade por parte de 
uma proposta de acto legislativo 
constituem pelo menos uma maioria 
simples dos votos atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo, 
uma vez examinados os pareceres 
fundamentados dos Parlamentos 
nacionais e da Comissão, e ouvida a 
comissão competente em matéria de 
respeito do princípio da subsidiariedade, 
pode recomendar que o Parlamento 
rejeite a proposta em razão de violação do 
princípio da subsidiariedade. Uma 
recomendação nesse sentido pode 
igualmente ser apresentada por um 
décimo dos deputados. O parecer da 
comissão competente em matéria de 
respeito do princípio da subsidiariedade é 
anexado à recomendação.
A recomendação é submetida ao 
Parlamento para debate e votação. No 
caso de uma recomendação que tenha em 
vista rejeitar a proposta ser aprovada por 
maioria dos votos expressos, o Presidente 
declara encerrado o processo. Se o 
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Parlamento não rejeitar a proposta, o 
procedimento prossegue, tendo em conta 
as recomendações aprovadas pelo 
Parlamento.
6. Quando o Comité das Regiões 
transmite ao Parlamento um parecer em 
que se opõe a uma proposta de acto 
legislativo em razão de violação do 
princípio da subsidiariedade, esse parecer 
é comunicado à comissão competente 
quanto à matéria de fundo e à comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio da subsidiariedade. Aplicar-se-á, 
com as necessárias adaptações, o n.º 2.

Or. en

(A presente alteração substitui e reproduz parcialmente o texto da alteração 5 do projecto de 
relatório (PE 427.153 v01.00 – FDR  786857) com alterações no n.º 6 e na justificação).

Justificação

Considerou-se necessário harmonizar o n.º 6 com o n.º 2.
A presente alteração transpõe para o Regimento os novos processos relativos aos 
Parlamentos nacionais e ao respeito do princípio da subsidiariedade (processo de "cartão 
amarelo" e de "cartão laranja"). 
Dado que o artigo 8.º do Protocolo sobre a aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade prevê que o Comité das Regiões pode interpor um recurso com o 
fundamento da violação do princípio da subsidiariedade, o Parlamento deve prestar uma 
atenção particular a qualquer parecer deste Comité que se opõe a uma proposta de acto por 
este motivo.

Alteração 65
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 2

Alteração Alteração

No caso de devolução à comissão, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo apresentará novo relatório, oral ou 
escrito, ao Parlamento, em prazo a fixar 
por este e que não poderá exceder dois 

No caso de devolução à comissão, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo apresentará novo relatório, oral ou 
escrito, ao Parlamento, em prazo a fixar 
por este e que não poderá exceder dois 
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meses. meses. Aplicar-se-á, com as necessárias 
adaptações, o artigo 45º.

Or. de

Justificação

Clarifica-se que a devolução à Comissão, na sequência da aprovação em primeira leitura de 
uma proposta de rejeição, implica, por regra, a elaboração de um novo relatório.

Alteração 66
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Capítulo 6-A (novo) – Título (a inserir entre o artigo 74.º e o Capítulo 7)

Alteração Alteração

CAPÍTULO 6-A
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

Or. en

(A presente alteração retoma o texto da alteração 15 do projecto de relatório
 (PE 427.153 v01.00 – FDR  786857)

Alteração 67
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 74-A (novo) (a introduzir no Capítulo 6-A (novo))

Alteração Alteração

Artigo 74.º-A
Revisão ordinária dos Tratados

1. Em conformidade com os artigos 41.º e 
48.º, a comissão competente quanto à 
matéria de fundo pode apresentar ao 
Parlamento um relatório contendo 
propostas dirigidas ao Conselho com vista 
à revisão dos Tratados.
2. Se o Conselho Europeu decidir 
convocar uma Convenção, os 
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representantes do Parlamento Europeu 
são designados pelo Parlamento sob 
proposta da Conferência dos Presidentes.
3. Se o Conselho Europeu solicitar o 
parecer favorável do Parlamento sobre a 
decisão de não convocar uma Convenção 
para apreciar as propostas de alteração 
dos Tratados, a questão será transmitida à 
comissão competente, em conformidade 
com o artigo 81.º.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente o texto da alteração 16 do projecto de relatório 
(PE 427.153 v01.00 - FDR 786857)

Alteração 68
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 132-A (novo)

Alteração Alteração

Artigo 132.º-A
Cooperação a nível de comissões

1. O Presidente procurará estabelecer, em 
cooperação com os presidentes dos 
Parlamentos nacionais, um quadro de 
comissões correspondentes.
No âmbito do referido quadro, as 
comissões parlamentares poderão instituir 
contactos autonomamente e cooperar 
entre si. No caso de não ter sido 
designada qualquer comissão 
correspondente num parlamento 
nacional, a comissão competente do 
Parlamento Europeu deverá dirigir-se 
directamente ao Presidente do parlamento 
nacional em causa.

2. As comissões poderão adoptar acções, 
em conformidade com o artigo 132.º-B,
dentro dos limites das dotações 
orçamentais destinadas à cooperação 
entre as comissões e os Parlamentos 
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nacionais. A repartição dessas dotações
entre as comissões será definida por uma 
decisão da Conferência dos Presidentes 
das Comissões.

Or. en

Alteração 69
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 132-B (novo)

Alteração Alteração

Artigo 132.º-B
Diálogo pré-legislativo e pós-legislativo

1. A Comissão competente para uma 
matéria legislativa poderá adoptar as 
acções adequadas, a fim de proporcionar 
um diálogo pleno com os Parlamentos 
nacionais, a nível de comissões, sobre 
qualquer aspecto previsto da legislação da 
União Europeia, desde a fase de 
programação legislativa até à fase de 
aplicação do acto adoptado.
2. A comissão competente poderá, em 
especial, decidir organizar 
vídeoconferências, contactos individuais 
ou reuniões num dos locais de trabalho do 
Parlamento, ou ainda missões a outros 
locais
– a nível de relatores;
– incluindo igualmente relatores-sombra 
e/ou coordenadores;
– ou entre toda a comissão e presidentes 
e/ou relatores de Parlamentos nacionais,
a fim de responder a qualquer pedido de 
apoio, dirigido por um parlamento 
nacional, tendo em vista a apreciação de 
projectos de legislação da União.
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Or. en

Alteração 70
Elmar Brok

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 132-C (novo)

Alteração Alteração

Artigo132.º-C
Transmissão de documentos

Todos os documentos oficialmente 
transmitidos por um parlamento nacional 
ao Parlamento Europeu serão enviados à 
comissão competente para a matéria 
tratada no documento em causa. Esses
documentos serão traduzidos para as 
línguas de trabalho dos coordenadores da 
comissão. Caso a comissão competente 
considere oportuno dar seguimento à 
matéria, essa comissão poderá decidir 
proceder em conformidade com o artigo 
132.º-B.

Or. en

Alteração 71
David Martin, József Szájer, Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 191 – n.º 1

Alteração Alteração

1. Na primeira reunião que se seguir à 
eleição dos membros das comissões, nos 
termos do artigo 186.º, estas elegerão o 
respectivo presidente e, em escrutínios 
distintos, um, dois ou três vice-presidentes, 
que constituirão a respectiva mesa.

1. Na primeira reunião que se seguir à 
eleição dos membros das comissões, nos 
termos do artigo 186.º, estas elegerão o 
respectivo presidente e, em escrutínios 
distintos, vice-presidentes, que constituirão 
a respectiva mesa. O número de 
vice-presidentes a eleger será determinado 
pelo Parlamento, com base numa 
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proposta da Conferência dos Presidentes.

Or. en


