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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU
sobre a alteração do artigo 136.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo à 
participação nas sessões 
(2013/2033(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B7-0051/2013),

– Tendo em conta a sua Decisão 2005/684/CE, Euratom, de 28 de setembro de 2005, que 
aprova o estatuto dos deputados ao Parlamento Europeu1, 

– Tendo em conta a Decisão da Mesa do Parlamento Europeu, de 19 de maio e 9 de julho de 
2008, que define as medidas de aplicação do Estatuto dos deputados ao Parlamento 
Europeu2,

– Tendo em conta os artigos 211.º e 212.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2013),

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Salienta que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho e à Comissão, 
para conhecimento.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 136 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Os nomes dos deputados cuja presença 
seja comprovada pela folha de presenças 
serão inscritos na ata de cada sessão.

2. Os nomes dos deputados cuja presença 
seja comprovada pela folha de presenças 
serão inscritos na ata de cada sessão com a 
indicação "presente". Os nomes dos 
deputados cuja ausência seja justificada 
pelo Presidente serão inscritos na ata de 
cada sessão com a indicação "ausência 
justificada".

Or. en

                                               
1 JO L 262 de 7.10.2005, p. 1.
2 JO C 159 de 13.7.2009, p. 1.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A deputada Katharina Brantner e 14 cossignatários apresentaram, nos termos do artigo 212.º, 
um projeto de alteração do artigo 136.º 1. Em conformidade com o disposto no referido artigo 
212.º, a comissão AFCO, competente nesta matéria, deverá examinar a presente proposta e 
decidir da sua apresentação ao Parlamento Europeu. Concretamente, a alteração visa exarar 
expressamente em ata os nomes dos deputados que não estiveram presentes em sessões, mas 
cuja ausência fora justificada pelo Presidente (por exemplo, licença de 
maternidade/paternidade).  

O conceito de licença de maternidade/paternidade não está atualmente contemplado nas 
disposições jurídicas que regem o mandato parlamentar (Ato de 1976 e Estatuto dos 
Deputados). É, contudo, reconhecido como um motivo legítimo para a ausência de reuniões 
oficiais [artigo 31.º, n.º 4, das medidas de aplicação do Estatuto dos Deputados).

O artigo 136.º do Regimento do Parlamento Europeu rege a inscrição na folha de presenças. 
Na sua versão atual, este artigo estabelece apenas a distinção entre os membros que estão 
«presentes» durante cada sessão (presença confirmada pela sua assinatura na folha de 
presenças) e os que não estão. O articulado não contempla as ausências devidamente 
autorizadas (concedidas pelo Presidente e geridas pelos questores, nos termos do artigo 31.º 
das medidas de aplicação do Estatuto dos Deputados). A proposta de alteração do artigo 136.º 
visa a inscrição na ata de cada sessão dos nomes dos deputados cuja ausência tenha sido 
justificada pelo Presidente com a indicação «ausência justificada».

Desta forma, os deputados cuja ausência tenha sido justificada pelo Presidente (mediante 
apresentação de documentos comprovativos aos questores), por razões de saúde, 
circunstâncias familiares graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou 
licença de maternidade, deixariam de constar da folha de presenças como sendo deputados 
«ausentes».

Esta alteração visa exclusivamente reduzir o impacto negativo na folha de presenças dos 
deputados e os consequentes «indicadores de atividade parlamentar» em sítios Web como o 
Vote Watch, nos casos devidamente justificados. Esta medida não tem qualquer implicação 
financeira.

                                               
1 B7-0051/2013.
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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 
B7-0051/2013

apresentada nos termos do artigo 212.º do Regimento

por Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Esther de Lange, Anne Delvaux, 
Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Lívia Járóka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja 
Weisgerber

Alteração do artigo 136.º

REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 136 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. Os nomes dos deputados ausentes 
por se encontrarem em licença de 
maternidade, paternidade ou adoção, 
tendo dado conhecimento prévio desse 
facto aos Questores, são inscritos 
separadamente na ata de cada sessão por 
um período máximo de 14 semanas.

Or. en

Justificação

É imperioso que as estatísticas relativas à lista de presenças assinalem de forma clara o caso 
dos deputados que não podem assistir às sessões plenárias por se encontrarem no gozo de 
uma licença de maternidade, paternidade ou adoção.


