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Alteração 1
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 116

Texto em vigor Alteração

1. Em cada período de sessões haverá um 
período de perguntas ao Conselho e à 
Comissão, que terá lugar em momentos a 
fixar pelo Parlamento sob proposta da 
Conferência dos Presidentes. Parte deste 
período poderá ser reservada para 
perguntas dirigidas ao Presidente da 
Comissão a determinados comissários.

1. Em cada período de sessões haverá um 
período de perguntas ao Conselho e à 
Comissão, que terá lugar em momentos a 
fixar pelo Parlamento sob proposta da 
Conferência dos Presidentes. 

2. Em cada período de sessões, cada 
deputado só poderá dirigir uma pergunta ao 
Conselho e uma pergunta à Comissão. 

2. Em cada período de sessões, cada 
deputado só poderá dirigir uma pergunta ao 
Conselho e uma pergunta à Comissão.

3. As perguntas serão submetidas por 
escrito ao Presidente, que decidirá da sua 
admissibilidade e fixará a ordem pela qual 
serão analisadas. Esta decisão será 
imediatamente comunicada ao autor da 
pergunta. 

3. As perguntas serão submetidas por 
escrito ao Presidente, que decidirá da sua 
admissibilidade e fixará a ordem pela qual 
serão analisadas. Esta decisão será 
imediatamente comunicada ao autor da 
pergunta.

4. O processo a seguir na condução do 
período de perguntas será objecto de 
directrizes próprias estabelecidas em anexo 
ao Regimento.

4. O processo a seguir na condução do 
período de perguntas será objecto de 
directrizes próprias estabelecidas em anexo 
ao Regimento.

5. Em conformidade com as orientações 
estabelecidas pela Conferência dos 
Presidentes, podem realizar-se períodos de 
perguntas específicos ao Presidente da 
Comissão, à Vice-Presidente da 
Comissão/Alta-Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e para a 
Política de Segurança e ao Presidente do 
Eurogrupo.

(Caso a presente alteração seja aprovada, 
o ponto 15 do Anexo II (Modalidades) deve 
ser suprimido)
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Or. en

Justificação

Esta alteração corrige um erro que se introduziu no ponto 15 do Anexo II em resultado da 
aprovação de uma alteração horizontal. Tem-se igualmente em consideração as recentes 
decisões da Conferência dos Presidentes sobre períodos de perguntas específicos.

Alteração 2
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 117 – título e n.º 1

Texto em vigor Alteração

Perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho e à Comissão

Perguntas com pedido de resposta escrita

1. Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho ou à Comissão, em 
conformidade com directrizes estabelecidas 
em anexo ao Regimento. O conteúdo das 
perguntas é da exclusiva responsabilidade 
dos seus autores. 

1. Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho Europeu, ao Conselho, à 
Comissão ou à Vice-Presidente da 
Comissão/Alta-Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e para a 
Política de Segurança, em conformidade 
com directrizes estabelecidas em anexo ao 
Regimento. O conteúdo das perguntas é da 
exclusiva responsabilidade dos seus 
autores. 

Or. en

Justificação

Esta alteração tem em consideração, no que respeita aos destinatários possíveis de perguntas 
com pedido de resposta escrita, as mudanças institucionais introduzidas pelo Tratado de 
Lisboa.



AM\812080PT.doc 5/12 PE439.926v02-00

PT

Alteração 3
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo III – ponto 1 – travessão -1 (novo)

Texto em vigor Alteração

– deverão especificar claramente o 
destinatário a quem devem ser 
transmitidas pelos canais 
interinstitucionais habituais;

Or. en

Justificação

Esta alteração é decorrente da alteração relativa ao artigo 117.º. Dado que há mais 
destinatários possíveis, é importante, para uma transmissão adequada, especificar 
claramente o destinatário a quem a pergunta se dirige.

Alteração 4
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 130 – n.ºs 1-A, 1-B e 1-C (novos)

Texto em vigor Alteração

1-A. A organização e a promoção de uma 
cooperação interparlamentar eficaz e 
regular na União, nos termos do artigo 9.º 
do Protocolo relativo ao Papel dos 
Parlamentos Nacionais na União 
Europeia, é negociada com base num 
mandato conferido pela Conferência dos 
Presidentes, após consulta da Conferência 
dos Presidentes das Comissões.
O Parlamento aprova os acordos sobre a 
matéria em causa em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 127.º.
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1-B. Uma comissão pode encetar 
directamente um diálogo com os 
Parlamentos nacionais a nível de 
comissões parlamentares, dentro dos 
limites das dotações orçamentais 
reservadas para esse efeito. O diálogo 
pode incluir formas adequadas de 
cooperação pré-legislativa e pós-
legislativa.
1-C. Todos os documentos relativos a um 
processo legislativo a nível da União 
Europeia que tenham sido oficialmente 
transmitidos por um Parlamento nacional 
ao Parlamento Europeu serão enviados à 
comissão competente para a matéria 
tratada no documento em causa.

Or. en

Justificação

É conveniente clarificar as normas processuais aplicáveis à concretização do novo 
dispositivo previsto no Tratado de Lisboa quanto aos Parlamentos nacionais. A referência ao 
artigo 127.º garante que qualquer alteração do Regimento do Parlamento eventualmente 
decorrente do novo dispositivo em causa seja introduzida aquando da aprovação desse 
dispositivo pelo Parlamento. A norma processual em questão não presume de modo nenhum 
o resultado do grupo de trabalho sobre as relações com os Parlamentos nacionais.

Alteração 5
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (em nome do Grupo EPP), 
Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 8

Texto em vigor Alteração

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

8. Cabe ao Parlamento aprovar as normas 
de aplicação do Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu com base numa 
proposta da comissão competente, salvo 
as decisões relativas às dotações 
financeiras, que serão adoptadas pela 
Mesa e revistas anualmente. Aplicar-se-á, 
com as necessárias adaptações, o n.º 1 do 
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artigo 138.º.

Or. en

Justificação

Aplicação correcta do n.º 2 do artigo 223.º TFUE. Este procedimento apresenta a vantagem 
de oferecer o nível de transparência necessário, bem como de implicar a participação de 
todos os deputados na elaboração das disposições que lhes dizem respeito.

Alteração 6
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo, Íñigo Méndez de Vigo (em nome do Grupo 
EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131

Texto em vigor Alteração

1. Sob proposta do Presidente, a 
Conferência dos Presidentes designará os 
membros da delegação do Parlamento 
Europeu à COSAC, podendo conferir-lhes 
mandato específico. A delegação será 
presidida por um dos Vice-Presidentes
directamente responsáveis pelas relações 
com os parlamentos nacionais.

1. Sob proposta do Presidente, a 
Conferência dos Presidentes designará os 
membros da delegação do Parlamento 
Europeu à COSAC, podendo conferir-lhes 
mandato específico. A delegação será 
presidida por um Vice-Presidente
directamente responsável pelas relações 
com os parlamentos nacionais e pelo 
presidente da comissão competente para 
as questões institucionais.

2. Os restantes membros da delegação 
serão escolhidos em função dos assuntos a 
tratar na reunião da COSAC e tendo na 
devida consideração o equilíbrio político 
global no Parlamento. Caberá à delegação 
apresentar um relatório após cada reunião.

2. Os restantes membros da delegação 
serão escolhidos em função dos assuntos a 
tratar na reunião da COSAC e incluirão, 
tanto quanto possível, representantes das 
comissões competentes para esses 
assuntos. Será tido na devida consideração 
o equilíbrio político global no Parlamento. 
Caberá à delegação apresentar um relatório 
após cada reunião.

Or. en

Justificação

Na sua Resolução de 7 de Maio de 2009 sobre as relações com os parlamentos nacionais, o 
Parlamento previa que a sua delegação à COSAC fosse liderada pelo presidente da 
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Comissão dos Assuntos Constitucionais. Não obstante, foi defendido, de um modo geral, que 
se mantenha a intervenção do Vice-Presidente. 

Alteração 7
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 74-A – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Quando o Parlamento for 
consultado, nos termos do disposto no 
n.º 3 do artigo 48.º do Tratado da União 
Europeia, sobre uma proposta de decisão 
do Conselho Europeu favorável à análise 
de alterações aos Tratados, a questão será 
transmitida à comissão competente. A 
comissão elaborará um relatório que 
deverá incluir:
– uma proposta de resolução que declare 
se o Parlamento aprova ou rejeita a 
proposta de decisão, a qual poderá incluir 
propostas dirigidas à Convenção ou à 
Conferência de Representantes dos 
Governos dos Estados-Membros;
– se for o caso, uma exposição de motivos.

Or. en

Justificação

Anteriormente não existia nenhuma disposição regimental para a emissão dos pareceres do 
Parlamento Europeu sobre a convocação de Conferências Intergovernamentais. O 
procedimento seguia o modelo das consultas legislativas, com adaptações de carácter 
pragmático. Dado que, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foi incluído 
no Regimento um capítulo específico sobre assuntos constitucionais, afigura-se coerente 
aditar igualmente, neste contexto, uma norma processual para a consulta do Parlamento 
sobre a convocação de uma CIG.
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Alteração 8
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 74-B – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Quando o Parlamento for 
consultado, nos termos do disposto no 
n.º 6 do artigo 48.º do Tratado da União 
Europeia, sobre uma proposta de decisão 
do Conselho Europeu que altere a Parte 
III do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, aplicar-se-á, com as 
necessárias adaptações, o n.º 1-A do 
artigo 74.º-A. Nesse caso, a proposta de 
resolução apenas poderá incluir propostas 
de alteração das disposições da Parte III 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Or. en

Justificação

Anteriormente não existia nenhuma disposição regimental para a emissão dos pareceres do 
Parlamento Europeu sobre a convocação de Conferência Intergovernamentais. O 
procedimento seguia o modelo das consultas legislativas, com adaptações de carácter 
pragmático. Dado que, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foi incluído 
no Regimento um capítulo específico sobre assuntos constitucionais, afigura-se coerente 
aditar igualmente, neste contexto, uma norma processual para a consulta do Parlamento 
sobre a convocação de uma CIG.

Alteração 9
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 117 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. As perguntas serão entregues por escrito 2. As perguntas serão entregues por escrito 
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ao Presidente, que as comunicará à
Instituição em causa. As dúvidas relativas 
à admissibilidade de uma pergunta serão 
resolvidas pelo Presidente. Esta decisão 
será imediatamente comunicada ao autor 
da pergunta. 

ao Presidente, que as comunicará aos 
destinatários. As dúvidas relativas à 
admissibilidade de uma pergunta serão 
resolvidas pelo Presidente. Esta decisão 
será imediatamente comunicada ao autor 
da pergunta. 

(Alteração horizontal: as palavras 
“Instituição em causa”, “Instituição 
visada” e “ instituição interessada”, nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 117.º e nos pontos 1 e 3 
do Anexo III do Regimento, serão 
substituídas pela palavra “destinatários”.)

Or. en

Justificação

Consequência da alteração de compromisso 2; se a lista de destinatários passa a incluir a 
Vice-Presidente da Comissão/Alta-Representante da União para os Negócios Estrangeiros e 
para a Política de Segurança, é conveniente alargar a formulação utilizada nos n.ºs 2 e 4 do 
artigo 117.º, bem como nos pontos 1 e 3 do Anexo III do Regimento, referente à “Instituição 
em causa”, “Instituição visada” e “ instituição interessada” .

Alteração 10
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Título IV – capítulo 3 – título

Texto em vigor Alteração

PERGUNTAS AO CONSELHO, À 
COMISSÃO E AO BANCO CENTRAL

EUROPEU

PERGUNTAS  PARLAMENTARES

Or. en

Justificação

Consequência da alteração de compromisso 2; o título do Capítulo 3 será demasiado 
restritivo se puderem ser dirigidas perguntas ao Conselho Europeu.
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Alteração 11
David Martin, Ramón Jáuregui Atondo (em nome do Grupo S&D), Íñigo Méndez de Vigo 
(em nome do Grupo EPP), Andrew Duff (em nome do Grupo ALDE)
Alteração de compromisso

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 37-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 37.º-A
Delegação de poderes legislativos

1. Ao examinar uma proposta de acto 
legislativo que delegue poderes na 
Comissão, em conformidade com o 
previsto no artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, o 
Parlamento dedicará especial atenção aos 
objectivos, ao conteúdo, ao âmbito de 
aplicação e ao período de vigência da 
delegação, bem como às condições a que 
fica sujeita.
2. A comissão competente quanto à 
matéria de fundo poderá, em qualquer 
momento, solicitar o parecer da comissão 
competente para a interpretação e 
aplicação do direito da União.
3. A comissão competente para a 
interpretação e aplicação do direito da 
União poderá também, por sua própria 
iniciativa, analisar questões relacionadas 
com a delegação de poderes legislativos. 
Desse facto informará devidamente a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo.

Or. en

Justificação

Este novo artigo visa garantir uma coordenação adequada, no interior do Parlamento, no 
que diz respeito à nova categoria de actos delegados introduzida pelo Tratado de Lisboa. 
Inspira-se em parte no artigo 37.º, sobre a verificação da base jurídica, que demonstrou ser 
um precioso mecanismo na prática. O novo artigo visa igualmente garantir o respeito da 
liberdade do legislador, bem como das condições formais do artigo 290.º TFUE.
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