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Os presidentes das comissões transmitiram, por intermédio de Klaus-Heiner Lehne, nos 
termos do artigo 211.º, n.º 1, um pedido de interpretação do artigo 192.º relativo à posição 
dos deputados não-inscritos nas reuniões de coordenadores.

1. Origem e génese do artigo 192.º

O artigo 192.º1 foi introduzido no final da legislatura precedente aquando da revisão geral 
do anterior Regimento, em Maio de 2009 (relatório Corbett2). Trata-se de uma primeira 
formalização da prática, até à data informal, de convocar reuniões dos coordenadores das 
comissões. O artigo 192.º, n.º 1, estipula: «Os grupos políticos podem designar um dos seus 
membros como coordenador», não mencionando explicitamente a participação dos 
deputados não-inscritos.

As actuais disposições relativas aos deputados não-inscritos traduzem uma vontade política 
expressa aquando do debate sobre o relatório Corbett. Com efeito, o projecto de relatório 
Corbett contemplava, inicialmente, a possibilidade de também os deputados não-inscritos 
designarem um coordenador, que seria convidado para a reunião; contudo, essa disposição 
foi alterada e suprimida aquando a aprovação do relatório na comissão AFCO. O relatório 
Corbett foi aprovado em Plenário por uma ampla maioria de 522 votos a favor.  

A aplicação do artigo 192.º foi igualmente objecto de debate na Conferência dos Presidentes 
das comissões3 no início da legislatura. Nessa reunião, gerou-se consenso sobre uma 
interpretação comum, a saber, que os deputados não-inscritos não podem assistir às 
reuniões, por não terem um coordenador.

2. Problemática e análise

Uma vez que a participação de deputados não-inscritos não está explicitamente mencionada, 
a aplicação do artigo 192.º varia de comissão para comissão, o que suscita uma questão de 
igualdade de tratamento entre os deputados não-inscritos. Note-se que a aplicação do artigo 
192.º produziu um efeito directo sobre a participação dos deputados não-inscritos nas 
reuniões dos coordenadores, que registou uma diminuição comparativamente à anterior 
legislatura. 

De acordo com a jurisprudência4, o princípio da não discriminação proíbe que situações 
idênticas sejam tratadas de forma diferente, ou que situações diferentes sejam tratadas da 
mesma forma, a menos que esse seja objectivamente justificado. 

Cumpre acrescentar que existe uma série de diferenças de tratamento entre os deputados 
não-inscritos e aqueles que são membros de um grupo político que decorrem das 
disposições do Regimento do Parlamento (nomeadamente, dos artigos 24.º, 106.º, 68.º, 
170.º do Regimento). Estas disposições não podem afectar injustificadamente as condições 
                                               
1  Texto no anexo 2
2  Relatório Corbett TA -0359-2009, aprovado em 6 de Maio de 2009
3 Ver anexo 3 : Excerto da Acta de 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  ponto 10.2.
4 Ver, nomeadamente, o acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de Junho de 1990, Hoche, C-174/89, Col. po. I-
2681, ponto 25
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de exercício do mandato parlamentar dos deputados não-inscritos pelo facto de não estarem 
vinculados a qualquer grupo político. Cabe, antes de mais, ao Parlamento examinar, no 
contexto destes procedimentos internos, se todas estas diferenças de tratamento são 
necessárias tendo em vista a concretização dos objectivos legítimos visados pelo 
Parlamento, nomeadamente, a expressão de vontades políticas comuns e a emergência de 
compromissos.1 Estas disposições foram confirmadas aquando da revisão do Regimento, 
em 2009.

Em relação à posição dos deputados não-inscritos nas reuniões de coordenadores, o 
inquérito realizado pelo Secretariado da AFCO, em Junho de 2011, mostrou que, das 20 
comissões parlamentares, apenas 3 permitem a participação de deputados não-inscritos 
como observadores, seguindo o modelo da Conferência dos Presidentes dos Grupos 
Políticos, que permite a participação de um representante dos deputados não-inscritos, sem 
direitos de voto (artigo 24.º do Regulamento). Embora a maioria das comissões não permita 
a presença de deputados não-inscritos em reuniões de coordenadores, a transmissão de 
informações é, em geral, devidamente assegurada, de modo a não privar os deputados não-
inscritos dos seus direitos parlamentares. Uma maioria (13) de comissões optou por 
convidar o Secretariado dos deputados não-inscritos para as reuniões dos coordenadores, 
integrando desta forma os deputados não-inscritos no circuito da informação. No caso das 
sete comissões que não convidam aqueles Secretariado, os deputados não-inscritos recebem 
a ordem do dia e os resultados e agenda de reuniões, à excepção de duas comissões, que não 
enviam a ordem do dia aos deputados não-inscritos. 

Em relação ao artigo 192.º, n.º 2, que fornece a possibilidade de "delegar nos coordenadores 
a competência para tomar certas decisões, com excepção das decisões relativas à aprovação 
de relatórios, pareceres ou alterações", o mesmo inquérito revelou que apenas duas 
comissões atribuíram mandato para a tomada de decisões por coordenadores. No que se 
refere às 18 comissões que não delegaram formalmente competências, metade assegura uma 
aprovação ex-post das decisões tomadas e a outra metade recebe as decisões dos 
coordenadores apenas para informação. O procedimento seguido por estas 9 comissões 
levanta uma questão de legitimidade, desde a introdução do artigo 192.º, o qual confere às 
reuniões dos coordenadores a prerrogativa de "preparar decisões que devam ser tomadas 
pela comissão", mas não para se substituírem às mesmas na tomada de decisões na ausência 
de uma delegação específica.

Durante o inquérito, ficou também evidente que a possibilidade de delegar competências 
nos coordenadores é uma regra geralmente mal conhecida, quando, na prática, existe um 
sistema de delegação de competências em todas as comissões. 

Quanto à participação de deputados não-inscritos nas reuniões de coordenadores, a génese 
do artigo demonstra claramente a intenção do Parlamento de limitar a participação aos 
grupos políticos, com a possibilidade de convidar os vice-presidentes, a título consultivo 
(artigo 192.º, n.º 2). A questão da participação de deputados não-inscritos em reuniões está, 
seja como for, directamente relacionada com a questão do poder decisório dos 
coordenadores.

                                               
1 Ver o acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Outubro de 2001 nos processos apensos T-222/99, T-327/99 e T-
329/99 (nomeadamente os n.ºs 156, 157, 165, 202)
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No que se refere ao poder decisório, o artigo 192.º, n.º 2, estabelece apenas dois modos de 
decisão: 1) a decisão pela própria comissão; 2) a delegação nos coordenadores (excepto em 
caso de aprovação de relatórios, pareceres ou alterações). O texto atribui claramente às 
reuniões de coordenadores um papel preparatório sem poder decisório próprio, excepto nos 
casos em que a comissão deseje delegar o seu poder decisório nos coordenadores. Para estar 
em total conformidade com o artigo 192.º, essa delegação deve ser conferida formalmente 
ex-ante e mencionada ou anexada à acta da reunião da comissão. Neste caso, como os 
deputados não-inscritos estão envolvidos na adopção do mandato, também eles delegam 
este poder de decisão. Na ausência de um mandado ex-ante, as decisões dos coordenadores 
devem ser vistas como recomendações e sujeitas à aprovação ex-post de todos os membros 
da comissão, incluindo os não-inscritos. Na presença de um mandado ou de uma aprovação 
ex-post, a questão da legitimidade das decisões sem a participação de deputados não-
inscritos nas reuniões dos coordenadores não se colocaria.

3. Projecto de interpretação

Os deputados não-inscritos não são um grupo político, na acepção do artigo 30.º e, por 
conseguinte, não podem nomear coordenadores, que são os únicos membros que podem 
participar nas reuniões dos coordenadores. 
As reuniões dos coordenadores têm como missão preparar as decisões que devem ser 
tomadas por uma comissão e não podem substituir-se às reuniões da mesma, a não ser por 
delegação expressa. Assim, as decisões tomadas nas reuniões dos coordenadores têm de 
ser objecto de uma delegação ex-ante. Na ausência dessa delegação, os coordenadores só 
podem adoptar recomendações, as quais requerem uma aprovação formal ex-post pela 
comissão.
Seja como for, o direito de acesso à informação dos deputados não-inscritos deve ser 
garantido, em conformidade com o princípio da não discriminação, mediante a transmissão 
de informações e a presença de um membro do Secretariado dos deputados não-inscritos nas 
reuniões dos coordenadores.
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ANEXO 1

Projecto de carta ao Senhor Presidente do Parlamento Europeu, Jerzy Buzek

Senhor Presidente,

Os presidentes das comissões transmitiram por intermédio de Klaus-Heiner Lehne, nos 
termos do artigo 211.º, n.º 1, um pedido de interpretação do artigo 192.º relativo à posição 
dos deputados não-inscritos nas reuniões de coordenadores.

O artigo 192.º foi introduzido no final da legislatura precedente aquando da revisão geral do 
anterior Regimento, em Maio de 2009 (relatório Corbett1). Trata-se de uma primeira 
formalização da prática, até à data informal, de convocar reuniões dos coordenadores das 
comissões. O artigo 192.º, n.º 1, estipula: «Os grupos políticos podem designar um dos seus 
membros como coordenador», não mencionando explicitamente a participação dos 
deputados não-inscritos.

As actuais disposições relativas aos deputados não-inscritos traduzem uma vontade política 
expressa aquando do debate sobre o relatório Corbett. Com efeito, o projecto de relatório 
Corbett contemplava, inicialmente, a possibilidade de também os não-inscritos designarem 
um coordenador, que seria convidado para a reunião; contudo, essa disposição foi alterada e 
suprimida aquando a aprovação do relatório na comissão AFCO. O relatório Corbett foi 
aprovado em Plenário por uma ampla maioria de 522 votos a favor.

A aplicação do artigo 192.º foi igualmente objecto de debate na Conferência dos Presidentes 
das comissões2 no início da legislatura. Nessa reunião, gerou-se consenso sobre uma 
interpretação comum, a saber, que os deputados não-inscritos não podem assistir às 
reuniões, por não terem um coordenador.

No entanto, a aplicação do artigo 192.º, na prática, varia de uma comissão para outra e 
suscita uma questão de igualdade de tratamento. Parece, pois, correcto que se determine 
uma interpretação formal para harmonizar a aplicação do artigo 192.º. 

Quanto à participação de deputados não-inscritos nas reuniões de coordenadores, a génese 
do artigo demonstra claramente a intenção do Parlamento de limitar a participação aos 
grupos políticos, com a possibilidade de convidar os vice-presidentes, a título consultivo 
(artigo 192.º, n.º 2). A questão da participação de deputados não-inscritos em reuniões está, 
seja como for, directamente relacionada com a questão do poder decisório dos 
coordenadores.

                                               
1 Relatório Corbett TA -0359-2009 aprovado em 6 de Maio de 2009
2 Excerto da Acta de 15.9.2009 - PV\769940FR.doc,  ponto 10.2.
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No que se refere ao poder decisório, o artigo 192.º, n.º 2, estabelece apenas dois modos de 
decisão: 1) a decisão pela própria comissão; 2) a delegação nos coordenadores (excepto em 
caso de aprovação de relatórios, pareceres ou alterações). O texto atribui claramente às 
reuniões de coordenadores um papel preparatório sem poder decisório próprio, excepto nos 
casos em que a comissão deseje delegar o seu poder decisório nos coordenadores. Para estar 
em total conformidade com o artigo 192.º, essa delegação deve ser conferida formalmente 
ex-ante e mencionada ou anexada à acta da reunião da comissão. Neste caso, como os 
deputados não-inscritos estão envolvidos na adopção do mandato, também eles delegam 
este poder de decisão. Na ausência de um mandado ex-ante, as decisões dos coordenadores 
devem ser vistas como recomendações e sujeitas à aprovação ex-post de todos os membros 
da comissão, incluindo os não-inscritos. Na presença de um mandado ou de uma aprovação 
ex-post, a questão da legitimidade das decisões sem a participação de deputados não-
inscritos nas reuniões dos coordenadores não se colocaria.  

À guisa de conclusão, a Comissão AFCO, na sua reunião de ... aprovou por ... votos a 
seguinte interpretação do artigo 192.º do Regimento: 

«Os deputados não-inscritos não são um grupo político, na acepção do artigo 30.º e, por 
conseguinte, não podem nomear coordenadores, que são os únicos membros que podem 
participar nas reuniões dos coordenadores.
As reuniões dos coordenadores têm como missão preparar as decisões que devem ser 
tomadas por uma comissão e não podem substituir-se às reuniões da mesma, a não ser por 
delegação expressa. Assim, as decisões tomadas nas reuniões dos coordenadores têm de 
ser objecto de uma delegação ex-ante. Na ausência dessa delegação, os coordenadores só 
podem adoptar recomendações, as quais requerem uma aprovação formal ex-post pela 
comissão.
Seja como for, o direito de acesso à informação dos deputados não-inscritos deve ser 
garantido, em conformidade com o princípio da não discriminação, mediante a transmissão 
de informações e a presença de um membro do Secretariado dos deputados não-inscritos nas 
reuniões dos coordenadores.

Apresento a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos da minha mais elevada 
consideração.

Carlo Casini
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Anexo 2
Excerto do Regimento, artigo 192.º

Regimento do Parlamento Europeu
7.ª legislatura - Março de 2011 Versão imprimível 1402k

ÍNDICE
ÍINDICE REMISSIVO
CONSELHOS PRÁTICOS

TÍTULO VII: COMISSÕES E DELEGAÇÕES

CAPÍTULO 1: COMISSÕES - CONSTITUIÇÃO E COMPETÊNCIAS

Artigo 192.º: Coordenadores das comissões e relatores-sombra

1.    Os grupos políticos podem designar um dos seus membros como coordenador. 

2.   Os coordenadores das comissões serão, sempre que necessário, convocados pelo presidente para preparar 
decisões que devam ser tomadas pela comissão, em particular, as decisões relativas ao processo e à nomeação 
de relatores. A comissão pode delegar nos coordenadores a competência para tomar certas decisões, com 
excepção das decisões relativas à aprovação de relatórios, pareceres e alterações. Os vice-presidentes podem 
ser convidados a participar nas reuniões dos coordenadores das comissões a título consultivo. Os 
coordenadores procurarão chegar a um consenso. Se não for possível obter um consenso, só poderão deliberar 
se dispuserem de uma maioria que represente claramente uma ampla maioria dos membros da comissão, tendo 
em conta a dimensão respectiva dos diferentes grupos. 

3.   Os grupos políticos podem designar para cada relatório um relator-sombra, que acompanhará a evolução do 
relatório em causa e procurará encontrar compromissos no âmbito da comissão, em nome do grupo. Os seus 
nomes serão comunicados ao presidente. Sob proposta dos coordenadores, a comissão pode, nomeadamente, 
decidir associar os relatores-sombra à procura da obtenção de um acordo com o Conselho nos processos 
legislativos ordinários. 

Ultima actualização: 12 de Maio de 2011
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Anexo 3
Excerto da Acta 

Estrasburgo, 15 de Setembro de 2009

CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES

Reunião de 15 de Setembro de 2009, em Estrasburgo

Acta

10.2 Reuniões dos coordenadores de comissão, deputados não-inscritos

O PRESIDENTE remete para o artigo 192.º, em que se afirma que os grupos políticos podem 
nomear um coordenador. Por conseguinte, é evidente que os deputados não-inscritos não 
podem assumir a função de coordenador, pelo que não podem participar nessas reuniões. Uma 
alteração com que se pretendia autorizar os deputados não-inscritos a nomearem um 
coordenador foi explicitamente rejeitada na Comissão AFCO. 

Contudo, esta situação não deve privar os deputados não-inscritos dos seus direitos 
parlamentares enquanto deputados ao Parlamento Europeu. As comissões devem garantir, 
cada uma consoante os seus próprios procedimentos, que os deputados não-inscritos sejam 
consultados sobre questões relevantes em tempo útil antes da reunião dos coordenadores. Isto 
poderia ser feito, por exemplo, sob a forma de o presidente da comissão ou o secretariado da 
comissão consultarem os deputados não-inscritos sobre os seus possíveis interesses. Regra 
geral, os coordenadores apresentam, em seguida, as suas propostas à comissão. Qualquer 
membro da comissão pode propor modificações a esta proposta. A comissão tem a última 
palavra sobre as propostas dos coordenadores podendo, caso necessário, alterá-las. Segundo o 
PRESIDENTE, é indispensável alterar o Regimento para que os deputados não-inscritos 
tenham o direito de participar nas reuniões dos coordenadores. 

O vice-presidente da Comissão AFCO, Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI, confirma a 
interpretação do Presidente de que os deputados não-inscritos não têm o direito de designar 
um coordenador. Propõe, além disso, como regra mínima comum, que os deputados não-
inscritos sejam informados logo após a reunião dos coordenadores.

A presidente da Comissão CULT, Doris PACK, sublinha a necessidade de haver uma mesma 
abordagem em todas as comissões em conformidade com as orientações propostas pelo 
Presidente. 

O PRESIDENTE assinala que existe um consenso entre os presidentes de comissão.
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Em segundo lugar, em relação à questão em separado do número de coordenadores por grupo 
político, o PRESIDENTE remete para o artigo 192.º em que se afirma que só pode existir um 
coordenador por grupo político. No entanto, pode acontecer que um grupo político tenha um 
coordenador adjunto que participa na reunião, frequentemente por razões práticas. Por 
conseguinte, o PRESIDENTE propõe que um grupo político só pode ser representado por um 
único coordenador. O coordenador adjunto, mesmo estando presente, não pode representar o 
grupo político na reunião na presença do coordenador titular. 

O presidente da Comissão ENVI, Jo LEINEN, propõe que a Comissão AFCO apresente uma 
interpretação desta questão.

O presidente da Comissão IMCO, Malcolm HARBOUR, apoia a abordagem pragmática do 
presidente sobre a possível participação de um coordenador-adjunto. Isso permitiria ao 
coordenador-adjunto adquirir experiência e substituir o coordenador titular em caso de 
ausência, permitindo assim ao grupo de coordenadores gerir eficazmente os seus trabalhos.

A presidente da Comissão ECON, Sharon BOWLES, requer uma abordagem coerente em 
conformidade com as orientações decididas anteriormente sobre a participação dos deputados 
não-inscritos.

O PRESIDENTE sublinha novamente que o direito de designar um coordenador está 
intrinsecamente ligado à existência de um grupo político. 

A presidente da Comissão EMPL, Pervenche BERÈS, sugere que, por grupo político, haja 
apenas uma pessoa autorizada a usar da palavra a fim de assegurar a igualdade de tratamento 
entre os grupos políticos.

O presidente da Comissão TRAN, Brian SIMPSON, concorda que os deputados não-inscritos, 
uma vez que não pertencem a nenhum grupo político, não podem designar um coordenador. 
No que respeita à participação de um coordenador adjunto, propõe que este só possa participar 
em caso de ausência do coordenador titular. 

O PRESIDENTE afirma que não existe um acordo sobre a participação de um coordenador 
adjunto de um grupo político e propõe que se poderia solicitar à Comissão dos Assuntos 
Constitucionais que forneça uma interpretação do Regimento ou que proponha uma 
modificação adequada. 

Por fim, no que respeita à presença de vice-presidentes de comissão nas reuniões de 
coordenadores, o PRESIDENTE remete para o artigo 192.º, nos termos do qual não têm 
direito a participar, embora seja referida explicitamente a possibilidade de o Presidente os 
convidar a participar a título consultivo. 


