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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 116.º e do Anexo II do Regimento do Parlamento Europeu, 
sobre o período de perguntas
(2013/2083(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, de 13 de fevereiro de 2013,

– 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. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Decide que o sistema de votação estabelecido pelas alterações para a determinação dos 
deputados autorizados a apresentarem perguntas deve ser avaliado após um período 
experimental de .... após a respetiva data de entrada em vigor;

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

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 116

Texto em vigor Alteração

1. Em cada período de sessões haverá um 
período de perguntas à Comissão, que terá 
lugar em momentos a fixar pelo 
Parlamento sob proposta da Conferência 
dos Presidentes.

1. Em cada período de sessões haverá um 
período de perguntas à Comissão, que terá 
a duração de noventa minutos e incidirá 
num tema horizontal específico fixado
pela Conferência dos Presidentes, em 
princípio, um mês antes do período de 
sessões em causa.

2. Em cada período de sessões, cada 
deputado só poderá dirigir uma pergunta 
à Comissão.

2. Aos Comissários convidados a 
participar pela Conferência dos 
Presidentes será facultado um dossiê 
relacionado com o tema horizontal 
específico. O número de Comissários será 
limitado a dois por período de sessões, 
com a possibilidade de se cooptar um 
terceiro, em função do tema horizontal 
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específico escolhido para o período de 
perguntas.

3. As perguntas serão submetidas por 
escrito ao Presidente, que decidirá da sua 
admissibilidade e fixará a ordem pela 
qual serão analisadas. Esta decisão será 
imediatamente comunicada ao autor da 
pergunta.

3. Os deputados que apresentem uma 
pergunta a um dos Comissários serão 
escolhidos por meio da seguinte 
modalidade de votação:

– são colocadas duas urnas na tribuna da 
presidência 30 minutos antes do início do 
período de perguntas; 
– os deputados que pretendam formular 
uma pergunta escrevem o nome num 
formulário e colocam-no numa das 
urnas;
– O Presidente abre o período de 
perguntas e procede ao encerramento das 
urnas;
– O Presidente retira um formulário de 
cada vez e convida o deputado cujo nome 
consta desse formulário a fazer a 
pergunta que pretende ao comissário 
competente. O deputado dispõe de um 
minuto para formular a pergunta e o 
Comissário de dois minutos para dar a 
resposta. Excecionalmente, o Presidente 
pode aceitar uma pergunta adicional com 
uma duração de 30 segundos formulada 
por qualquer deputado presente, se 
entender que a resposta dada pelo 
Comissário assim o justifica. O 
Comissário disporá, então, de dois 
minutos suplementares para dar a sua 
resposta.

4. O procedimento a seguir na condução 
do período de perguntas será objeto de 
diretrizes próprias estabelecidas em anexo 
ao Regimento17.
5. Em conformidade com as orientações 
estabelecidas pela Conferência dos 
Presidentes, poderão realizar-se períodos
de perguntas específicos ao Conselho, ao 
Presidente da Comissão, à Vice-Presidente 
da Comissão/Alta-Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e para a 

4. Em conformidade com as orientações 
estabelecidas pela Conferência dos 
Presidentes, poderão realizar-se períodos 
de perguntas específicos ao Conselho, ao 
Presidente da Comissão, à Vice-Presidente 
da Comissão/Alta-Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e para a 
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Política de Segurança e ao Presidente do 
Eurogrupo.

Política de Segurança e ao Presidente do 
Eurogrupo.

_______________
17Ver Anexo II.

Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II

Texto em vigor Alteração

[…] Suprimido

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1) Antecedentes

Em junho de 2011, a Conferência de Presidentes analisou o formato do período de perguntas à 
Comissão, a fim de melhorar a sua qualidade e vivacidade. Esperava-se que o novo formato 
passasse por um período experimental a partir de setembro de 2011 e fosse avaliado antes de 
as mudanças se tornarem definitivas.

Na sua reunião de 17 de janeiro de 2013, a Conferência de Presidentes debateu um relatório 
de avaliação do período experimental, elaborado e apresentado pelo vice-presidente com 
competências na matéria em apreço, Edward McMillan-Scott, e decidiu corroborar o formato 
revisto do período de perguntas, que continua a ter lugar mensalmente ao longo de 90 
minutos.

A Conferência de Presidentes observou igualmente que:

– o número de Comissários participantes deverá limitar-se, regra geral, a dois por sessão, com 
a possibilidade de se cooptar um terceiro, dependendo do tema;

– em princípio, a Conferência de Presidentes deverá decidir o tema específico de debate com 
uma antecedência de um mês, a fim de assegurar a presença dos Comissários em causa; seja 
como for, haverá que manter uma certa flexibilidade a este respeito para facilitar a 
planificação da ordem do dia da sessão plenária.

Finalmente, a Conferência de Presidentes decidiu que o habitual sistema de manifestação 
espontânea de interesse no uso da palavra ("catch the eye") será substituído por um sistema de 
sorteio, a avaliar em momento posterior.

Em carta com data de 13 de fevereiro de 2013, o Presidente comunicou esta decisão ao 
presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, submetendo o assunto à respetiva 
apreciação, nos termos do artigo 211.º, com vista a uma eventual alteração do artigo 116.º e 
do Anexo II.

2) Alteração do Regimento

A alteração do artigo 116.º e do Anexo II propostas no presente relatório são congruentes com 
a decisão da Conferência de Presidentes.

As principais características das alterações são as seguintes:

– a escolha dos deputados convidados a fazer uma pergunta através do método da 
manifestação espontânea de interesse no uso da palavra ("catch the eye") é substituído por um 
sistema de sorteio, que garante total objetividade;
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– as perguntas não são previamente apresentadas por escrito e não se comprova de antemão a 
respetiva admissibilidade;

– o Anexo II, no qual se especificam diretrizes circunstanciadas sobre a verificação da 
admissibilidade das perguntas, sobre as perguntas decorrentes das respostas dos Comissários e 
sobre os prazos, torna-se supérfluo.


