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1. Contexto

O Regimento estabelece o seguinte:

"O Presidente, os vice-presidentes e os questores são eleitos por escrutínio secreto 
(…) No entanto, se o número de candidaturas não exceder o número de 
lugares a preencher, os candidatos poderão ser eleitos por aclamação." (nº 13 
do artigo 1º)

No dia 3 de setembro de 2010 o Presidente quis saber se a mesma disposição é aplicável 
quando existe um único candidato e um único lugar a preencher.

Em 15 de junho de 2011 a nossa comissão respondeu afirmativamente através do seguinte 
texto:

"Se for necessário proceder à substituição de um único vice-presidente e houver 
apenas um candidato, este pode ser eleito por aclamação. O Presidente dispõe de 
poder discricionário para decidir se a eleição se faz por aclamação ou por 
escrutínio secreto. O candidato eleito ocupará, na ordem de precedência, o lugar 
do vice-presidente cessante.".

Anexa-se ao presente documento de trabalho a carta integral dirigida ao Presidente Jerzy 
Buzek.

Essa carta refere outros aspetos da eleição dos vice-presidentes sobre os quais a nossa 
comissão se debruçará posteriormente, "com vista a uma eventual modificação do 
Regimento".

2. Aspetos a examinar

a) O poder discricionário do Presidente relativamente à ordem de precedência dos 
vice-presidentes deve ser limitado ou suprimido?

Segundo a interpretação que a AFCO faz do artigo 13.º, n.º 1 do Regimento, em 
situação de igualdade entre candidatos e lugares livres, o Presidente pode proceder a 
eleição por aclamação ou, em alternativa, por votação por escrutínio secreto, tal como 
previsto no artigo 169.º do Regimento. Em caso de eleição por aclamação, compete 
também ao Presidente a decisão sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes 
(artigo 15.º, n.º 2, 2.º parágrafo). Registamos a preocupação que poderia suscitar o 
facto de tal decisão, tomada pelo Presidente, não obter unanimidade. Uma solução 
poderia residir na possibilidade de quarenta deputados ou um grupo político 
contestarem a ordem de precedência proposta pelo Presidente ou pura e simplesmente 
suprimir a faculdade de o Presidente fixar a ordem de precedência, o que implicaria 
automaticamente uma votação.

Quando interrogado sobre os aspetos práticos das eleições dos vice-presidentes, o 
serviço responsável pelas eleições (DG Presidência, Direção da Sessão Plenária) 
prestou os esclarecimentos seguintes: quando existe acordo entre os grupos políticos 
quanto às pessoas a nomear, essas pessoas (por via de regra, 14) são eleitas por 
aclamação. Após esse ato estabelece-se, através de votação, a ordem de precedências. 
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Tal votação justifica-se porque os grupos políticos podem chegar a acordo sobre as 
pessoas mas o mesmo nunca se verifica quanto à ordem de precedência. Nesse caso, o 
Presidente renuncia a fazer uso do seu privilégio (juridicamente existente) de 
estabelecer a ordem de precedência. Caso os grupos políticos não cheguem a acordo 
sobre as pessoas a eleger ou caso tenham sido apresentadas candidaturas 
"independentes" procede-se a votação, sendo a ordem de precedência determinada pela 
ordem segundo a qual são eleitos os candidatos (artigo 15.º, n.º 2 do Regimento).

Com base neste raciocínio, é lícito propor a seguinte modificação do Regimento, a fim 
de alinhar o seu texto com a praxis do Parlamento e de responder á preocupação 
suscitada: 

Texto em vigor Alteração

Artigo 15.º
Eleição dos vice-presidentes

Artigo 15.º
Eleição dos vice-presidentes

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 18.º, a ordem de precedência dos 
vice-presidentes será determinada pela 
ordem segundo a qual tiverem sido eleitos 
e, em caso de igualdade de votos, pela 
idade.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do 
artigo 18.º, a ordem de precedência dos 
vice-presidentes será determinada pela 
ordem segundo a qual tiverem sido eleitos 
e, em caso de igualdade de votos, pela 
idade.

Caso a eleição não tenha sido realizada por 
escrutínio secreto, a ordem de precedência 
corresponderá à ordem de chamada feita 
pelo Presidente.

Caso a eleição tenha sido realizada por 
aclamação, a ordem de precedência será 
estabelecida através de votação por 
escrutínio secreto.

b) O método de eleição dos vice-presidentes deve ser modificado?

O Regimento prevê, no seu artigo 15.º n.º 1, primeiro e segundo períodos, que apenas 
são eleitos, nas duas primeiras voltas, os candidatos que obtiverem maioria absoluta 
dos votos expressos. Podemos considerar que o Regimento traduz assim a ideia de que 
os membros da Mesa devem ser apoiados por uma maioria tão vasta quanto possível. 
O Regimento não prevê, porém, um número mínimo de votos expressos, o que 
significa que mesmo os boletins de voto de deputados que tenham votado num único 
candidato são considerados válidos.

Foi expressa a preocupação de esta possibilidade ser contraditória com o sentido do 
artigo 15.º, n.º 1 do Regimento. Tal contradição podia ser anulada estatuindo que um 
boletim de voto é válido apenas quando tenham sido utilizados pelo menos metade dos 
sufrágios que o mesmo permite.

Interrogado também sobre este aspeto, o serviço competente prestou o seguinte 
esclarecimento: não é prática habitual votar num candidato apenas. Uma análise dos 
resultados das últimas eleições, em 2009, mostra que nas eleições para vice-
presidentes foram expressos, em média, na primeira volta: 6,23 votos (em14); na 
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segunda volta: 4,61 votos (em11) e na terceira volta: 4,84 votos (em 11). A maioria 
absoluta dos votos expressos depende do número de deputados cujos votos tenham 
sido considerados válidos (ou seja, número de votantes menos votos nulos e 
abstenções). A maioria não é, portanto, afetada pelo facto de um votante utilizar mais 
ou menos votos previstos no seu boletim.
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ANEXO

Comissão dos Assuntos Constitucionais
O Presidente

Ref.: D(2011)31044
Ref.: 309879
15.06.2011

Sr. Jerzy BUZEK
Presidente do Parlamento Europeu
Rue Wiertz
1047 Bruxelas

Senhor Presidente,

Assunto: Interpretação dos artigos 13.º e 18.º do Regimento: eleição dos vice-presidentes

Na sequência da sua carta de 3 de setembro de 2010, a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, a que tenho a honra de presidir, examinou a questão por si apresentada e 
concluiu que, quando existe um(a) único/a candidato/a para um lugar vago de vice-presidente, 
pode ser eleito/a por aclamação.

Eis o raciocínio que seguimos para chegar a tal conclusão:

Quando é necessário proceder à substituição de um vice-presidente, o artigo 18.º, n.º 1, 
estabelece que "o substituto será eleito em conformidade com as disposições anteriores".

As "disposições anteriores" aplicáveis e pertinentes para os vice-presidentes estão 
consagradas nos artigos 13.º, Candidaturas e disposições gerais, 15.º, Eleição dos vice-
presidentes, e 17.º, Duração dos mandatos.

O artigo 15.º, n.º 1, refere-se à eleição dos vice-presidentes mas trata apenas da eleição dos 
diversos vice-presidentes e não da eleição de um único vice-presidente com vista a preencher 
um lugar vago.

O artigo15.º, n.º 2, refere-se à ordem de precedência dos candidatos eleitos quando tiver sido 
eleito mais do que um candidato. Quanto ao artigo 18.º, n.º 1, esclarece que os vice-
presidentes eleitos para preencher um lugar vago ocupam o lugar do predecessor segundo a 
ordem pela qual este tenha sido eleito. No entanto, esse artigo não diz que modalidade de 
eleição deve ser aplicada quando existe uma única candidatura para um lugar.

Consequentemente, aplicam-se as "disposições gerais" previstas no artigo 13.º. Segundo o n.º 
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1 deste artigo, por norma os vice-presidentes são eleitos por escrutínio secreto. 
Excecionalmente, no entanto, podem ser eleitos por aclamação, "se o número de candidaturas 
não exceder o número de lugares a preencher". Esta condição é preenchida quando existe um 
lugar vago e uma única candidatura. Poder-se-á objetar que a expressão "número de 
candidaturas" aponta para a necessidade de mais de uma candidatura. Contudo, embora a 
palavra "número", do ponto de vista gramatical, aponte para o plural, pode ser utilizada 
também para o número um. As versões francesa e alemã confirmam esta conclusão ("Zahl der 
Kandidaten", "le nombre des candidats"). Também do ponto de vista da proteção das minorias 
não há razão para excluir a eleição por aclamação, já que os grupos minoritários podem, como 
sempre, apresentar candidatos, em conformidade com o artigo 13.º, n.º 1, terceiro período, e 
assim impedir uma eleição por aclamação.

Por conseguinte, na sua reunião de 15 de junho de 2011 a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais adotou, por unanimidade1, a seguinte interpretação do artigo 13.º, n.º 1, do 
Regimento, e solicita-lhe que, no próximo período de sessões, dela informe o Parlamento, em 
conformidade com o artigo 211.º, n.º 3, do Regimento:

"Se for necessário proceder à substituição de um único vice-presidente e houver apenas um 
candidato, este pode ser eleito por aclamação. O Presidente dispõe de poder discricionário 
para decidir se a eleição se faz por aclamação ou por escrutínio secreto. O candidato eleito 
ocupará, na ordem de precedência, o lugar do vice-presidente cessante.".

O candidato eleito ocupará, na ordem de precedência, o lugar do vice-presidente cessante". 
Posteriormente a Comissão dos Assuntos Constitucionais debruçar-se-á sobre outros aspetos
do procedimento de eleição dos vice-presidentes, com vista a uma eventual modificação do 
Regimento.

(Fórmula de cortesia e assinatura)

                                               
1 Participaram na votação os seguintes deputados:
Membros: Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Zita 
Gurmai, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Morten 
Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, Rafał Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García;
Membros suplentes: Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki


