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Alteração 5
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando A

Proposta de decisão Alteração

A. O Parlamento tem vindo, ao longo dos 
anos, a alargar consideravelmente os seus 
poderes, procurando obter instrumentos 
substanciais que lhe permitem influenciar o 
processo decisório da União Europeia na 
maior parte das atividades da União;

A. O Parlamento tem vindo, ao longo dos 
anos, a alargar os seus poderes, procurando
obter instrumentos substanciais que lhe 
permitem influenciar o processo decisório 
da União Europeia em muitas das 
atividades da União;

Or. de

Alteração 6
Zita Gurmai

Proposta de decisão
Considerando A-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

A-A. As instituições às quais seja 
endereçada uma declaração escrita devem 
assegurar que lhe é dado o seguimento
adequado;

Or. en

Alteração 7
Andrew Duff

Proposta de decisão
Considerando B

Proposta de decisão Alteração

B. As declarações escritas foram, no 
passado, um ótimo meio para suscitar 
questões de particular importância para os 
cidadãos da União;

B. As declarações escritas são um ótimo 
meio para suscitar questões de particular 
importância para os cidadãos da União;
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Or. en

Alteração 8
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando B

Proposta de decisão Alteração

B. As declarações escritas foram, no 
passado, um ótimo meio para suscitar 
questões de particular importância para os 
cidadãos da União;

B. As declarações escritas são um ótimo 
meio para suscitar questões de particular 
importância para os cidadãos da União;

Or. en

Alteração 9
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando B

Proposta de decisão Alteração

B. As declarações escritas foram, no 
passado, um ótimo meio para suscitar 
questões de particular importância para os 
cidadãos da União;

B. As declarações escritas continuam a ser 
um ótimo meio para suscitar questões de 
particular importância para os cidadãos da 
União;

Or. de

Alteração 10
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando C

Proposta de decisão Alteração

C. As declarações escritas são 
regularmente utilizadas, não o sendo, 

C. As declarações escritas são 
regularmente utilizadas, não o sendo, 
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porém, em grande número; apenas uma 
pequena percentagem das declarações 
obtêm o necessário apoio da maioria dos 
deputados que compõem o Parlamento;

porém, em grande número; enquanto no 
passado apenas uma pequena percentagem 
das declarações obteve o necessário apoio 
da maioria dos deputados que compõem o 
Parlamento, esta percentagem tem 
aumentado muito na atual legislatura;

Or. de

Alteração 11
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando C

Proposta de decisão Alteração

C. As declarações escritas são 
regularmente utilizadas, não o sendo, 
porém, em grande número: apenas uma 
pequena percentagem das declarações 
obtém o necessário apoio da maioria dos 
deputados que compõem o Parlamento;

C. As declarações escritas são 
regularmente apresentadas para diversos 
temas: apenas uma percentagem das 
declarações obtém naturalmente o 
necessário apoio da maioria dos deputados 
que compõem o Parlamento;

Or. de

Alteração 12
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando D

Proposta de decisão Alteração

D. A maioria das declarações escritas 
caduca após o prazo previsto no 
Regimento;

Suprimido

Or. de

Alteração 13
Andreas Mölzer
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Proposta de decisão
Considerando D

Proposta de decisão Alteração

D. A maioria das declarações escritas 
caduca após o prazo previsto no 
Regimento;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 14
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando E

Proposta de decisão Alteração

E. A maioria das declarações escritas 
aprovadas é dirigida à Comissão, única 
instituição que está obrigada a responder 
às questões levantadas;

Suprimido

Or. de

Alteração 15
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando E

Proposta de decisão Alteração

E. A maioria das declarações escritas 
aprovadas é dirigida à Comissão, única 
instituição que está obrigada a responder 
às questões levantadas;

E. A maioria das declarações escritas 
aprovadas é dirigida à Comissão;

Or. en
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Alteração 16
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando E-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

E-A. Devem prosseguir os esforços a fim 
de envolver no processo outras 
instituições e organismos da União 
Europeia enquanto destinatários;

Or. en

Alteração 17
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando F

Proposta de decisão Alteração

F. As respostas limitam-se, na maioria 
dos casos, a reiterar as atividades em 
curso da Comissão e só em casos 
excecionais fazem referência a uma 
atividade específica solicitada por uma 
declaração escrita;

Suprimido

Or. de

Alteração 18
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando F

Proposta de decisão Alteração

F. As respostas limitam-se, na maioria dos 
casos, a reiterar as atividades em curso da 
Comissão e só em casos excecionais fazem 
referência a uma atividade específica 

F. As respostas limitam-se, contudo, na 
maioria dos casos, atualmente, a reiterar as 
atividades em curso da Comissão e só em 
casos excecionais fazem referência a uma 
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solicitada por uma declaração escrita; atividade específica solicitada por uma 
declaração escrita;

Or. de

Alteração 19
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando G

Proposta de decisão Alteração

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído 
consideravelmente;

G. As declarações escritas representam 
uma ferramenta eficaz que permite aos 
cidadãos europeus transmitir as suas 
preocupações diretamente ao Parlamento 
Europeu;

Or. en

Alteração 20
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando G

Proposta de decisão Alteração

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído
consideravelmente;

G. Apesar dos crescentes poderes do 
Parlamento, a importância das declarações 
escritas não tem diminuído;

Or. de

Alteração 21
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando G
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Proposta de decisão Alteração

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído 
consideravelmente;

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
legislativos do Parlamento, bem como a 
introdução da iniciativa de cidadania 
europeia, a importância das declarações 
escritas tem sofrido alterações;

Or. en

Alteração 22
Andrew Duff

Proposta de decisão
Considerando G

Proposta de decisão Alteração

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído 
consideravelmente;

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
legislativos do Parlamento, bem como a 
introdução da iniciativa de cidadania 
europeia, a importância das declarações 
escritas tem sofrido alterações;

Or. en

Alteração 23
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando G

Proposta de decisão Alteração

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído 
consideravelmente;

G. Tendo em conta os crescentes poderes 
do Parlamento, a importância das 
declarações escritas tem diminuído 
tendencialmente; a sua relevância 
enquanto instrumento de abordagem, 
independentemente do Grupo e do país, de
temas não diretamente focados pelo 
trabalho do Parlamento e das suas 
comissões continua, no entanto, a não ser 
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afetada;

Or. de

Alteração 24
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um 
impacto muito limitado, tanto em termos 
de agenda como de influência das 
decisões tomadas pelas instituições, 
podendo dar uma imagem enganadora 
quanto à sua eficácia;

Suprimido

Or. en

Alteração 25
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um impacto
muito limitado, tanto em termos de agenda 
como de influência das decisões tomadas 
pelas instituições, podendo dar uma 
imagem enganadora quanto à sua 
eficácia;

H. As declarações escritas podem ter um 
impacto positivo, tanto em termos de 
agenda como de influência das decisões 
tomadas pelas instituições;

Or. en

Alteração 26
Andreas Mölzer
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Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um impacto
muito limitado, tanto em termos de 
agenda como de influência das decisões 
tomadas pelas instituições, podendo dar 
uma imagem enganadora quanto à sua 
eficácia;

H. As declarações escritas têm sobretudo 
impacto ao abordarem temas que, por 
várias razões, não são inseridos na ordem 
de trabalhos, representando assim um 
eficaz instrumento parlamentar adicional;

Or. de

Alteração 27
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um impacto 
muito limitado, tanto em termos de agenda 
como de influência das decisões tomadas 
pelas instituições, podendo dar uma 
imagem enganadora quanto à sua 
eficácia;

H. As declarações escritas têm um impacto 
até agora limitado, tanto em termos de 
agenda como de influência das decisões 
tomadas pelas instituições, podendo, 
contudo, aumentar mediante regras 
vinculativas da integração de declarações 
escritas bem-sucedidas no trabalho das 
comissões responsáveis;

Or. de

Alteração 28
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um impacto 
muito limitado, tanto em termos de agenda 
como de influência das decisões tomadas 

H. As declarações escritas na atual 
legislatura têm um impacto limitado, tanto 
em termos de agenda como de influência 
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pelas instituições, podendo dar uma 
imagem enganadora quanto à sua 
eficácia;

das decisões tomadas pelas instituições, e
devem portanto estar sujeitas a cuidadosa 
consideração, para que a sua eficácia
possa aumentar rapidamente;

Or. en

Alteração 29
Andrew Duff

Proposta de decisão
Considerando H

Proposta de decisão Alteração

H. As declarações escritas têm um impacto 
muito limitado, tanto em termos de agenda 
como de influência das decisões tomadas 
pelas instituições, podendo dar uma 
imagem enganadora quanto à sua 
eficácia;

H. As declarações escritas podem ter um 
impacto limitado, tanto em termos de 
agenda como de influência das decisões 
tomadas pelas instituições, contudo,
mantêm o seu valor enquanto ferramenta 
popular de campanha;

Or. en

Alteração 30
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

Suprimido

Or. en

Alteração 31
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Andreas Mölzer

Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

I. As declarações escritas não deveriam, 
por isso, ser limitadas, sendo que o 
Parlamento deve ponderar, na próxima 
legislatura, de que forma é possível 
torná-las mais atrativas;

Or. de

Alteração 33
Fiona Hall

Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

I. As disposições do Regimento relativas 
às declarações escritas deveriam ser 
revistas com regularidade a fim de 
melhorar a sua eficácia e impacto, se 
necessário;
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Or. en

Alteração 34
Helmut Scholz

Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

I. A utilização de declarações escritas 
deveria continuar a ser progressivamente 
desenvolvida e deveria ter-se em atenção 
que as declarações escritas bem-sucedidas 
são incluídas no trabalho das comissões 
responsáveis especializadas;

Or. de

Alteração 35
Constance Le Grip

Proposta de decisão
Considerando I

Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

I. Seria de ponderar a conveniência de, na 
próxima legislatura, o Parlamento efetuar 
uma análise do impacto das novas 
disposições do seu Regimento relativas às 
declarações escritas e optar pela limitação 
das declarações escritas, ou mesmo pela 
sua total abolição;

Or. fr

Alteração 36
Andrew Duff

Proposta de decisão
Considerando I
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Proposta de decisão Alteração

I. As declarações escritas deveriam ser 
progressivamente limitadas, sendo de 
ponderar a conveniência de, na próxima 
legislatura, o Parlamento optar pela sua 
total abolição;

I. A qualidade e relevância de algumas 
declarações escritas, e em particular a sua 
concordância com as competências da 
União, tal como são definidas no Título I 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, pode ser dececionante;

Or. en

Alteração 37
Stanimir Ilchev

Proposta de decisão
Considerando I-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

I-A. As declarações escritas têm um 
impacto positivo no trabalho dos 
deputados, que visa diretamente os seus 
círculos eleitorais;

Or. en

Alteração 38
Rafał Trzaskowski

Proposta de decisão
Considerando I-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

I-A. Deveria haver um maior recurso ao 
n.º 2 do artigo 42.º do Regimento, que 
confere aos deputados, a título individual,
uma oportunidade real de influenciar a 
legislação da União Europeia;

Or. en
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Alteração 39
Zita Gurmai

Proposta de decisão
N.  1-A (novo)

Proposta de decisão Alteração

1-A. Considera que as instituições às 
quais seja dirigida uma declaração escrita 
devem informar o Parlamento acerca do 
seguimento pretendido no prazo de três 
meses após a receção da referida 
declaração; tenciona, além disso, chegar 
a acordo com a Comissão sobre este 
princípio aquando das próximas 
negociações relativas à revisão do 
Acordo-Quadro relativo às relações entre 
o Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia;

Or. en

Justificação

É politicamente justificável prever o seguimento de uma declaração escrita.

Alteração 40
Andrew Duff

Proposta de decisão
N.° 3

Proposta de decisão Alteração

3. Solicita à Mesa que examine as normas 
de segurança atualmente em vigor, a fim de 
evitar uma ampla publicidade das 
declarações escritas e de permitir aos 
deputados um acesso sem problemas ao 
Hemiciclo;

3. Solicita à Mesa que examine as normas 
de segurança atualmente em vigor, a fim de 
evitar uma publicidade excessivamente 
zelosa das declarações escritas, incluindo a 
utilização de t-shirts indecorosas, e de 
permitir aos deputados um acesso sem 
problemas ao Hemiciclo;

Or. en
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Alteração 41
Helmut Scholz

Proposta de decisão
N.º 3

Proposta de decisão Alteração

3. Solicita à Mesa que examine as normas 
de segurança atualmente em vigor, a fim de 
evitar uma ampla publicidade das 
declarações escritas e de permitir aos 
deputados um acesso sem problemas ao 
Hemiciclo;

3. Solicita à Mesa que examine as normas 
de segurança atualmente em vigor, a fim de 
evitar uma ampla publicidade das 
declarações escritas através de meios 
eletrónicos e outros, e de permitir aos 
deputados um acesso sem problemas ao 
Hemiciclo;

Or. de

Alteração 42
Rafał Trzaskowski

Proposta de decisão
N.°  3

Proposta de decisão Alteração

3. Solicita à Mesa que examine as normas 
de segurança atualmente em vigor, a fim 
de evitar uma ampla publicidade das 
declarações escritas e de permitir aos 
deputados um acesso sem problemas ao 
Hemiciclo;

3. Saúda a decisão da Mesa de limitar
uma ampla publicidade das declarações 
escritas, permitindo deste modo aos 
deputados um acesso sem problemas ao 
Hemiciclo;

Or. en

Alteração 43
Alexandra Thein

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 1. Poderá ser entregue por um mínimo de 



PE486.057v01-00 18/32 AM\896821PT.doc

PT

cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas 
oficiais e distribuídas. Figurarão com o 
nome dos signatários num livro de registos.
O livro de registos será público. Durante 
os períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre 
os períodos de sessões, em local adequado 
a determinar pelo Colégio dos Questores.

40 deputados de um mínimo de três 
grupos políticos uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito exclusivo das 
competências da União Europeia e que não 
abranja questões que sejam objeto de 
procedimentos legislativos ou não 
legislativos em curso. Caberá ao 
Presidente dar autorização específica e 
fundamentada caso a caso. As declarações 
escritas serão traduzidas para todas as
línguas oficiais e distribuídas 
eletronicamente a todos os deputados.
Figurarão com o nome dos signatários num
livro de registos eletrónico que será 
público.

Or. en

Alteração 44
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um mínimo de 
40 deputados de um mínimo de três 
grupos políticos uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

Or. en
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Alteração 45
Fiona Hall

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um mínimo de 
10 deputados de pelo menos três grupos 
políticos e cinco Estados-Membros uma 
declaração escrita com um máximo de 
200 palavras, relativa a assunto do âmbito 
das competências da União Europeia e que 
não abranja questões que sejam objeto de 
um processo legislativo em curso. Caberá 
ao Presidente dar autorização caso a caso.
As declarações escritas serão impressas nas 
línguas oficiais e distribuídas. Figurarão 
com o nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.

Or. en

Alteração 46
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 

1. Poderá ser entregue por um mínimo de 
10 deputados de pelo menos três grupos 
políticos uma declaração escrita com um 
máximo de 200 palavras, relativa a assunto 
do âmbito das competências da União 
Europeia e que não abranja questões que 
sejam objeto de um processo legislativo em 
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dar autorização caso a caso. As 
declarações escritas serão impressas nas 
línguas oficiais e distribuídas. Figurarão 
com o nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.

curso. Caberá ao Presidente dar 
autorização específica e fundamentada
caso a caso. As declarações escritas serão
impressas nas línguas oficiais e distribuídas 
eletronicamente. Figurarão com o nome 
dos signatários num livro de registos. O 
livro de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

Or. en

Alteração 47
Zita Gurmai

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas 
oficiais e distribuídas. Figurarão com o 
nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
exclusivamente a assunto do âmbito das 
competências da União Europeia e que não 
abranja questões que sejam objeto de 
procedimentos legislativos ou não 
legislativos em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão publicadas nas línguas 
oficiais no sítio web do Parlamento e 
distribuídas eletronicamente a todos os
Membros. O Presidente deverá manter um 
livro de registos contendo as declarações 
assinadas pelos Membros. As declarações 
nas línguas oficiais e os nomes dos 
signatários também deverão ser inscritos 
num livro de registo eletrónico, que 
deverá estar acessível ao público através 
do sítio Web do Parlamento.

Or. en
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Justificação

Por motivos de verificação deve ser mantido um livro de registo contendo os originais das 
declarações escritas assinadas, sendo proporcionada transparência suficiente através do 
registo eletrónico. Além disso, a interpretação do n.º 1, que foi anteriormente aprovada, deve 
ser mantida.

Alteração 48
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas 
oficiais e distribuídas. Figurarão com o 
nome dos signatários num livro de registos.
O livro de registos será público. Durante 
os períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre 
os períodos de sessões, em local adequado 
a determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa
exclusivamente a assunto do âmbito das 
competências da União Europeia e que não 
abranja questões que sejam objeto de um 
processo legislativo em curso. Caberá ao 
Presidente dar autorização caso a caso. As 
declarações escritas serão publicadas nas 
línguas oficiais no sítio web do 
Parlamento Europeu e distribuídas
eletronicamente a todos os Membros.
Figurarão com o nome dos signatários num
livro de registos eletrónico. O livro de 
registos será público e acessível através do 
sítio web do Parlamento Europeu.

Or. de

Alteração 49
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
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com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas 
oficiais e distribuídas. Figurarão com o 
nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.

com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão traduzidas para todas as 
línguas oficiais. Todas as versões 
linguísticas serão mantidas num livro de 
registos específico em suporte eletrónico e 
em papel. A versão eletrónica de cada 
declaração escrita será distribuída 
eletronicamente a todos os Membros. A 
versão em papel será mantida em local 
especial e de fácil acesso dentro do 
Parlamento, a determinar pelo Colégio 
dos Questores.

Or. en

Alteração 50
Roberto Gualtieri

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja 
questões que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia, mas para o qual não 
tenham sido definidos procedimentos 
específicos no presente Regimento. Caberá 
ao Presidente dar autorização caso a caso.
As declarações escritas serão impressas nas 
línguas oficiais e distribuídas. Figurarão 
com o nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.
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Or. en

Alteração 51
Roberto Gualtieri

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo. Caberá ao Presidente dar 
autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

Or. en

Alteração 52
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
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dar autorização caso a caso. As 
declarações escritas serão impressas nas 
línguas oficiais e distribuídas. Figurarão 
com o nome dos signatários num livro de 
registos. O livro de registos será público. 
Durante os períodos de sessões, será 
mantido no exterior da entrada do 
hemiciclo e, entre os períodos de sessões, 
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores.

dar autorização específica e 
fundamentada caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

Or. en

Alteração 53
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um procedimento
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas oficiais 
e distribuídas. Figurarão com o nome dos 
signatários num livro de registos. O livro 
de registos será público. Durante os 
períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre os 
períodos de sessões, em local adequado a 
determinar pelo Colégio dos Questores.

Or. en

Alteração 54
Alexandra Thein
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos.

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos. Os 
deputados deverão assinar o livro de 
registos à mão, numa lista de papel 
acessível no exterior da entrada do 
hemiciclo e entre os períodos de sessões,
em local adequado a determinar pelo 
Colégio dos Questores. As assinaturas são 
consideradas definitivas e não podem ser 
retiradas. As assinaturas na lista de papel 
serão transferidas para o livro de registo 
eletrónico no final de cada dia. As listas 
de papel ficarão arquivadas durante um 
ano.

Or. en

Justificação

Para evitar enganos e a utilização indevida, não basta uma assinatura eletrónica no registo 
eletrónico.

Alteração 55
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos.

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos. A 
assinatura pode ser retirada a qualquer 
momento durante um prazo de três meses 
a contar da data da inscrição da 
declaração no registo; tanto a assinatura 
como a retirada da mesma podem sempre 
efetuar-se por via eletrónica;

Or. de
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Alteração 56
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos.

2. Qualquer deputado pode adicionar a sua 
assinatura a uma declaração inscrita no 
livro de registos, eletronicamente ou no 
local. Ambas as formas de registo deverão 
ser mantidas igualmente atualizadas.

Or. en

Alteração 57
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Qualquer assinatura pode ser 
retirada, por via eletrónica ou no local, a 
qualquer momento, durante um prazo de 
três meses a contar da data da inscrição 
da declaração no registo. Essa retirada 
deverá apenas ser permitida uma vez e a 
título de exceção. Nesses casos, o 
deputado não poderá voltar a adicionar a 
sua assinatura.

Or. en

Alteração 58
Alexandra Thein

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  3
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Texto em vigor Alteração

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará os nomes dos signatários na ata e 
a declaração como texto aprovado.

3. Quando, findo um período de três meses 
a contar da sua inscrição no registo, uma 
declaração tiver recolhido a assinatura da 
maioria dos membros que compõem o 
Parlamento, o Presidente informará desse 
facto o Parlamento e publicará os nomes 
dos signatários na ata e a declaração como 
texto aprovado, juntamente como uma 
declaração de que as opiniões nela 
expressas não constituem a opinião oficial 
do Parlamento Europeu, mas sim as 
opiniões dos signatários, e de que a 
declaração é um instrumento não 
vinculativo.

Or. en

Alteração 59
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  3

Texto em vigor Alteração

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará os nomes dos signatários na ata
e a declaração como texto aprovado.

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará uma declaração na ata com os 
nomes dos seus apoiantes, juntamente 
com uma nota dando conta de que a 
declaração expressa o ponto de vista dos 
seus signatários e de que esta não vincula 
o Parlamento.

Or. en

Alteração 60
Helmut Scholz
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e
publicará os nomes dos signatários na ata e
a declaração como texto aprovado.

3. Quando, no final do prazo de três meses 
a contar da data de inscrição no registo,
uma declaração tiver recolhido a assinatura 
da maioria dos membros que compõem o 
Parlamento, o Presidente informará desse 
facto o Parlamento, publicará os nomes dos 
signatários na ata, assim como a
declaração como texto aprovado, 
transmitindo-as com os nomes dos 
signatários tanto aos destinatários como à 
comissão responsável no Parlamento para 
prosseguirem com o processo.

Or. de

Alteração 61
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  3

Texto em vigor Alteração

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará os nomes dos signatários na ata e 
a declaração como texto aprovado.

3. Quando, no prazo de três meses após a 
sua inscrição no registo, uma declaração 
tiver recolhido a assinatura da maioria dos 
membros que compõem o Parlamento, o 
Presidente informará desse facto o 
Parlamento e publicará os nomes dos 
signatários na ata e a declaração como 
texto aprovado.

Or. en

Alteração 62
Helmut Scholz

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 4
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Texto em vigor Alteração

4. O processo será encerrado com a 
transmissão da declaração aos seus 
destinatários no final do período de 
sessões, com a indicação dos nomes dos 
signatários.

Suprimido

Or. de

Alteração 63
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  4

Texto em vigor Alteração

4. O processo será encerrado com a 
transmissão da declaração aos seus 
destinatários no final do período de 
sessões, com a indicação dos nomes dos 
signatários.

4. A declaração, juntamente com os 
nomes dos signatários, será enviada aos 
seus destinatários no final do período de 
sessões.

Or. en

Alteração 64
Stanimir Ilchev

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.°  4-A (novo)

Texto em vigor Alteração

4-A. Tendo por base uma declaração 
escrita bem-sucedida, o Parlamento irá 
debater a matéria em questão, em 
momento adequado, de acordo com a sua 
agenda.

Or. en
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Alteração 65
Stanimir Ilchev, Alexandra Thein

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 4-B (novo)

Texto em vigor Alteração

4-B. Serão publicadas e guardadas numa 
localização especial no sítio Web do 
Parlamento versões em todas as línguas 
de uma declaração escrita bem-sucedida.

Or. en

Alteração 66
Zita Gurmai

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.° 4-A (novo)

Texto em vigor Alteração

4-A. Caso as instituições às quais seja 
dirigido o texto adotado não informem o 
Parlamento acerca do acompanhamento 
pretendido no prazo de três meses após a 
sua receção, a matéria será colocada na 
agenda de uma reunião subsequente da 
comissão responsável pela matéria, 
mediante pedido de um dos autores da 
declaração.

Or. en

Justificação

Deve assegurar-se o acompanhamento no Parlamento nos casos em que outras instituições 
não abordem devidamente as declarações adotadas.

Alteração 67
Evelyn Regner
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Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Uma declaração escrita inscrita no livro 
de registos durante mais de três meses e 
que não tenha recolhido a assinatura de 
pelo menos metade dos membros que 
compõem o Parlamento, caduca.

5. Uma declaração escrita inscrita no livro 
de registos durante mais de dois meses e 
que não tenha recolhido a assinatura de 
pelo menos dois terços dos membros que 
compõem o Parlamento, caduca.

Or. de

Alteração 68
Roberto Gualtieri

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 42 – n.os2 e 3

Texto em vigor Alteração

2. Assiste a todos os deputados a 
possibilidade de apresentarem propostas de 
atos da União ao abrigo do direito de 
iniciativa conferido ao Parlamento pelo 
artigo 225. do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

2. Assiste a até cinco deputados a 
possibilidade de apresentarem propostas de 
atos da União ao abrigo do direito de 
iniciativa conferido ao Parlamento pelo 
artigo 225.  do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. A 
proposta deverá indicar a sua base 
jurídica e poderá ser acompanhada de 
uma exposição de motivos não superior a 
150 palavras.

3. As propostas serão entregues ao 
Presidente, que as transmitirá à comissão 
competente para apreciação. Antes de 
serem transmitidas, as propostas serão 
traduzidas para as línguas oficiais que o 
presidente da comissão competente 
considere necessárias para efetuar um 
exame sumário. A comissão determinará 
o procedimento a aplicar ulteriormente, 
no prazo de três meses a contar da 
receção da proposta e após ter ouvido o 
seu autor.

3. As propostas serão entregues ao 
Presidente, que irá decidir se os requisitos 
legais estão preenchidos. Este poderá 
enviar a proposta à comissão responsável 
para obter um parecer de verificação da 
base jurídica. Se o Presidente declarar 
que a proposta é admissível, deverá 
anunciá-lo em plenário. Qualquer 
deputado pode então subscrever a 
proposta, de acordo (mutatis mutandis) 
com o disposto no n.º 1 do artigo 123.º e 
no n.º 5 do artigo 123.º.

Se a comissão decidir submeter a proposta 
à apreciação do Parlamento no termos do 

Quando uma proposta tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos deputados que 
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procedimento previsto no artigo 48. , o 
nome do autor da proposta deverá figurar 
do relatório.

compõem o Parlamento, a Conferência 
dos Presidentes deverá enviá-la à
comissão responsável pela elaboração de 
um relatório de acordo com o n.º 1.
A comissão deverá elaborar um relatório 
de acordo com o artigo 48.º, depois de 
ouvido o autor da proposta.
Quando uma proposta não é submetida a 
assinaturas adicionais ou não recolhe a 
assinatura da maioria dos deputados que 
compõem o Parlamento, o Presidente deve 
transmiti-la à comissão competente para 
apreciação. Antes de serem transmitidas, 
as propostas serão traduzidas para as 
línguas oficiais que o presidente da 
comissão competente considere 
necessárias para efetuar um exame 
sumário. A comissão determinará o 
procedimento a aplicar ulteriormente, no 
prazo de três meses a contar da receção 
da proposta e após ter ouvido o seu autor.
Os autores da proposta deverão figurar no 
relatório.

Or. en


