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O presidente da Comissão dos Assuntos Externos (AFET) enviou, por força do disposto no 
n.º 1 do artigo 211.º do Regimento, um pedido de apreciação do artigo 117.º relativo às 
perguntas com pedido de resposta escrita. Trata-se das perguntas que os deputados podem 
dirigir ao Conselho Europeu, ao Conselho, à Comissão ou à Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança.

1. Origem do pedido de apreciação

As perguntas com pedido de resposta escrita devem ser objecto de resposta no prazo de 6 
semanas (3 semanas para as perguntas prioritárias). Se este prazo não for cumprido o autor 
da pergunta pode solicitar que a mesma seja inscrita na ordem do dia (OD) da reunião 
seguinte da comissão competente para o assunto objeto da pergunta. A multiplicação de 
problemas a que assistimos nos últimos tempos, em especial aquando do tratamento de 
perguntas dirigidas à VP da Comissão/Alta Representante da União (atraso na transmissão 
das perguntas) leva a Comissão AFET a recear que os presidentes das comissões sejam 
obrigados a colocar todas as perguntas apresentadas automaticamente na OD,
independentemente da sua urgência ou conteúdo. Isto com o risco de diminuir 
consideravelmente o tempo disponível para os outros pontos previstos na ordem do dia e de 
alterar a condução dos trabalhos das comissões. 

Artigo 117.º, n.º 3: " Se uma pergunta não tiver podido receber resposta no prazo previsto, 
será inscrita, a pedido do seu autor, na ordem do dia da reunião seguinte da comissão 
competente, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 116.º 1."

2. Problemática e análise

O objeto do pedido de apreciação tem a ver com a prerrogativa do presidente da comissão 
parlamentar de decidir da OD da reunião. Podemos encarar duas opções: interpretação do 
Regimento (opção 1) ou alteração do Regimento (opção 2).

Opção 1: Interpretação do Regimento

A AFCO acorda em que a interpretação do Regimento permite clarificar suficientemente a 
situação. Na realidade, o presidente da comissão parlamentar tem poderes para decidir do 
projeto de OD por interpretação do n.º 1 do artigo 193.º do Regimento, o qual prevê que as 
comissões reúnem por convocação do seu presidente ou por iniciativa do Presidente do 
Parlamento. Na medida em que o presidente detém o poder de convocar a reunião, deve 
poder estabelecer o objeto da mesma, ou seja, o projeto de ordem do dia. Esta interpretação 
está em conformidade com o princípio da boa organização dos trabalhos. 

Por outro lado, a ordem do dia definitiva é aprovada pela comissão no início da reunião. Por 
analogia com o artigo 177.º do Regimento, relativo ao adiamento do debate e da votação, 
qualquer deputado pode solicitar o adiamento do debate sobre um ponto da OD. Por 

                                               
1 O artigo 116.º diz respeito ao período de perguntas ao Conselho e à Comissão aquando das sessões plenárias.
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conseguinte, se a inscrição na OD de uma pergunta com pedido de resposta escrita não for 
considerada oportuna, a comissão no seu conjunto pode igualmente decidir adiar o debate. 

A interpretação do n.º 3 do artigo 117.º poderia assumir a seguinte formulação:

"Tendo o presidente poderes para convocar uma reunião da comissão parlamentar, como 
estipulado no n.º 1 do artigo 193.º, e por força do princípio de boa organização dos 
trabalhos, cabe ao presidente decidir do projeto de ordem do dia da reunião que convocar. 
Assim sendo, a inscrição de uma pergunta com pedido de resposta escrita na ordem do dia 
deve ser efetuada de acordo com o presidente da comissão competente". 

Opção 2: Alteração do Regimento

A AFCO acorda em que o n.º 3 do artigo 117.º poderia causar certas dúvidas quanto aos
poderes dos presidentes de comissão de estabelecer a OD, e que é portanto necessário 
esclarecer a situação através de uma alteração do Regimento. Esta alteração poderia 
eventualmente assumir a seguinte forma:

Artigo 117.º, n.º 3 novo: "Se uma pergunta não tiver podido receber resposta no prazo 
previsto, será inscrita, a pedido do seu autor e de acordo com o presidente da comissão, no 
projeto de ordem do dia da reunião seguinte da comissão competente, aplicando-se, com as 
necessárias adaptações, o disposto no artigo 116.º1." 

Note-se que o procedimento de alteração do Regimento requer, por força do artigo 212.º, a 
votação por maioria dos membros que compõem o Parlamento.

3. Conclusão

Propõe-se à Comissão AFCO que se pronuncie sobre uma das duas opções apresentadas. 
 A opção 1, proceder a uma interpretação do Regimento, apresenta a vantagem de 

oferecer uma solução simples e rápida. 
 A opção 2, alteração do Regimento, seria mais pesada em termos processuais, mas 

permitiria inscrever de forma explícita a prerrogativa do presidente da comissão de 
estabelecer o projeto de OD.

                                               
1 O artigo 116.º diz respeito ao período de perguntas ao Conselho e à Comissão aquando das sessões plenárias.


