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Alteração 1
David Martin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 63 (József Szájer) e 64 (David Martin)

Regimento do Parlamento
Artigo 38-A (novo)

Texto actual 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 
prestará especial atenção ao respeito pelos 
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 
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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.
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 quadro do procedimento 
legislativo ordinário, os pareceres 
fundamentados sobre o incumprimento 
por uma proposta de acto legislativo do 
princípio da subsidiariedade representam 
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 
ou apresentar ao Parlamento qualquer 
outra recomendação, incluindo sugestões 
de alteração relacionadas com o respeito 
do referido princípio. 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.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alt. 64 do doc. PE 428.234 v02.00 – FDR 
791389. Suprime as frases "O presidente da comissão competente quanto à matéria de fundo 

pode pedir o reenvio à comissão" no final do n.º 3 (modificação 1) e "Uma recomendação 
nesse sentido pode igualmente ser apresentada por um décimo dos deputados" no final do 

primeiro parágrafo do n.º 5 (modificação 2); em seu lugar, introduz uma frase proveniente da 
alt. 63, n.º 5: "ou apresentar ao Parlamento qualquer outra recomendação, incluindo 

sugestões de alteração relacionadas com o respeito do referido princípio" (modificação 3); 
por último, suprime o n.º 6 (modificação 4))

Justificação

Todas as modificações visam aproximar a alt. 64 da alt. 63. A modificação 1 deve-se ao facto 
de o artigo 175.º constituir base suficiente para o reenvio à comissão. A modificação 2 visa 
reforçar o papel da comissão competente quanto à matéria de fundo. A modificação 3
proporciona maior flexibilidade à comissão competente quanto à matéria de fundo. A 
modificação 4 deve-se ao facto de o número em causa não estar relacionado com a 
verificação do respeito do princípio da subsidiariedade, que o Parlamento deve efectuar por 
iniciativa dos parlamentos nacionais.

Alteração 2
David Martin
Alteração de compromisso que substitui a alteração 65 (Elmar Brok)

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

Texto actual 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 
meses.

No caso de reenvio à comissão, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
decidirá o procedimento a seguir e 
apresentará novo relatório, oral ou escrito, 
ao Parlamento, em prazo a fixar por este e 
que não poderá exceder dois meses.

Or. en

Justificação

Proporciona uma margem de actuação à comissão competente quanto à matéria de fundo, 
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incluindo a possibilidade de apresentar um relatório.

Alteração 3
David Martin
Alteração de compromisso que substitui as alterações 68 (Elmar Brok), 69 (Elmar Brok) e 70 
(Elmar Brok)

Regimento do Parlamento
Artigo 132-A (novo)

Texto actual Alteração

Artigo 132.º-A
Cooperação a nível de comissões

O Presidente procurará estabelecer, em 
cooperação com os presidentes dos 
Parlamentos nacionais, uma rede de 
comissões correspondentes.
No âmbito dessa rede, as comissões 
parlamentares poderão instituir contactos 
autonomamente e cooperar entre si.
As orientações para o exercício dessas 
actividades serão estabelecidas pela 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alt. 68 do doc. PE 428.234 v02.00 – FDR 
791389).

Justificação

Não é necessário nem conveniente que o Regimento defina os pormenores da cooperação 
entre comissões.


