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Alteração A
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui as alterações 1, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 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 uma declaração escrita com um 
máximo de 200 palavras, relativa a assunto 
do âmbito exclusivo das competências da 
União Europeia. O conteúdo dessa 
declaração não pode ultrapassar o quadro 
de uma declaração. Em particular, não 
pode solicitar uma ação legislativa, não 
pode conter uma decisão sobre matérias 
para as quais o presente Regimento 
defina procedimentos e competências 
específicos, nem pode abordar assuntos de 
procedimentos em curso no Parlamento. 

1-A. A autorização para prosseguir será 
objeto de uma decisão fundamentada do 
Presidente, nos termos do n.º 1, em cada 
caso específico. As declarações escritas 
serão publicadas nas línguas oficiais no 
sítio Web do Parlamento e distribuídas por 
via eletrónica a todos os deputados. 
Figurarão com o nome dos signatários num 
livro de registos eletrónico. O livro de 
registos será público e estará acessível 
através do sítio Web do Parlamento. O 
Presidente conservará igualmente cópias 
em papel das declarações escritas com as 
assinaturas.

Or. en
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Alteração B
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui as alterações 2, 55, 57

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 –n.º2

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 
eletrónico. A subscrição pode ser retirada 
a qualquer momento antes de terminar 
um período de três meses a contar da data 
de inscrição da declaração no livro de 
registos. Em caso de retirada de uma 
subscrição, o deputado em causa não será 
autorizado a subscrever novamente a 
declaração.

Or. en

Alteração C
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui a alteração 68

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 42 – n.ºs 2 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.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

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.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Essas 
propostas podem ser apresentadas por um
máximo de 10 deputados. As propostas 
deverão indicar a respetiva base jurídica e 
poderão ser acompanhadas de uma 
exposição de motivos de extensão não 
superior a 150 palavras.

3. As propostas serão entregues ao 
Presidente, que as transmitirá à comissão 
competente para apreciação. Antes de 

3. As propostas serão entregues ao 
Presidente, que verificará o cumprimento 
dos requisitos legais. Poderá transmitir as 
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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.

propostas à comissão competente para essa 
verificação, para que esta emita um 
parecer sobre a adequação da base 
jurídica. Se o Presidente declarar as 
propostas admissíveis, deverá anunciar o 
facto em sessão plenária e transmitir as 
propostas à comissão competente.

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 pode recomendar ao 
Presidente que as propostas sejam abertas 
a subscrição por qualquer deputado, sem 
prejuízo das modalidades e prazos 
definidos no artigo 123.º, n.º 1-A, n.º 2 e 
n.º 5, do Regimento.

Se a comissão decidir submeter a proposta 
à apreciação do Parlamento nos termos 
do procedimento previsto no artigo 48.º, o 
nome do autor da proposta deverá figurar 
no título do relatório.

Se uma proposta for subscrita pela 
maioria dos deputados que compõem o 
Parlamento, considera-se que o relatório 
sobre a proposta foi autorizado pela 
Conferência dos Presidentes. A comissão, 
depois de ouvidos os autores da proposta, 
deverá elaborar um relatório nos termos 
do artigo 48.º.
Se uma proposta não for aberta a 
subscrições adicionais ou não for 
subscrita pela maioria dos deputados que 
compõem o Parlamento, a comissão 
competente determinará o procedimento a 
aplicar ulteriormente, no prazo de três 
meses a contar da receção da proposta e 
após ter ouvido os seus autores.
Os nomes dos autores da proposta deverão
figurar no título do relatório.

Or. en

Alteração D
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui as alterações 19, 21
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 Proposta de decisão
Considerando G

Texto em vigor Alteração

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

G. Tendo em conta o aumento das 
prerrogativas do Parlamento, bem como a 
introdução da iniciativa de cidadania 
europeia, a importância das declarações 
escritas tem sofrido alterações, embora 
continuem a ser uma ferramenta útil para 
os deputados, permitindo uma maior 
sensibilização para as questões de 
interesse público;

Or. en

Alteração E
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui as alterações 29, 38

 Proposta de decisão
Considerando H

Texto em vigor 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 
muito limitado, tanto em termos de agenda 
como de influência das decisões tomadas 
pelas instituições, podendo dar uma 
imagem enganadora quanto à sua eficácia; 
contudo, quando utilizadas de forma 
adequada, continuam a ter valor 
enquanto ferramenta de campanha 
popular; no que toca a propostas que 
solicitem uma ação legislativa, deve ser 
utilizado o artigo 42.º, n.º 2, dando a cada 
um dos deputados uma oportunidade real
de influenciar a legislação da União e a 
incorporar uma dada proposta no 
trabalho das comissões parlamentares;

Or. en
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Alteração F
Rafał Trzaskowski
Alteração de compromisso que substitui as alterações 35, 36

 Proposta de decisão
Considerando I

Texto em vigor 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, em particular a sua 
conformidade com as competências da 
União tal como definidas na Parte I, 
Título I, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
podem ser dececionantes. Por 
conseguinte, na próxima legislatura, o 
Parlamento poderá avaliar o impacto das 
novas disposições do seu Regimento 
relativas às declarações escritas e aferir a 
respetiva eficácia;

Or. en


