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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração dos artigos 49.º e 50.º do Regimento do Parlamento Europeu sobre a 
cooperação entre as comissões parlamentares
(2012/2012(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 19 de dezembro 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 (A7-0000/2014),

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. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para informação, ao Conselho 
e à Comissão.
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Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

No caso de textos não legislativos, o 
parecer consistirá em sugestões 
relativamente a partes do texto da proposta 
de resolução apresentada pela comissão 
competente.

No caso de textos não legislativos, o 
parecer consistirá em sugestões 
relativamente a partes do texto da proposta 
de resolução apresentada pela comissão 
competente ou então em alterações ao 
projeto de proposta de resolução da 
mesma comissão. No último caso, não é 
aplicável o n.º 4.  

Or. fr

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Uma comissão encarregada de emitir 
parecer pode, em vez de um parecer, 
aprovar alterações à proposta legislativa, 
ou, no caso de um texto de natureza não 
legislativa, ao projeto de proposta de 
resolução da comissão competente quanto 
à matéria de fundo. Estas alterações serão 
apresentadas, em nome da comissão 
encarregada de emitir parecer, pelo seu 
presidente no prazo fixado pela comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
nos termos do n.º 3. Nesse caso, não é 
aplicável o n.º 4. 

Or. fr
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Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 49 – n.º 2 – parágrafos 3 e 4

Texto em vigor Alteração

A comissão competente porá essas 
alterações ou essas sugestões à votação.

A comissão competente porá essas
propostas de modificação, sugestões ou
alterações à votação.

Os pareceres incidirão unicamente nas 
matérias que se inscrevem nas áreas de 
competência da comissão encarregada de 
emitir parecer.

Os pareceres ou alterações incidirão 
unicamente nas matérias que se inscrevem 
nas áreas de competência da comissão 
encarregada de emitir parecer.

Or. fr

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 49 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. A comissão competente fixará um prazo 
dentro do qual a comissão encarregada de 
emitir parecer deverá fazê-lo, para que o
mesmo possa ser tido em conta pela 
comissão competente. Esta última 
notificará imediatamente as comissões 
encarregadas de emitir parecer de 
quaisquer alterações ao calendário que lhes 
tenha sido comunicado. A comissão 
competente não formulará as suas 
conclusões antes do termo daquele prazo.

3. A comissão competente fixará um prazo 
dentro do qual a comissão encarregada de 
emitir parecer deverá fazê-lo, para que o
parecer ou as correspondentes alterações 
possam ser tidos em conta pela comissão 
competente. Esta última notificará 
imediatamente as comissões encarregadas 
de emitir parecer de quaisquer alterações 
ao calendário que lhes tenha sido 
comunicado. A comissão competente não 
formulará as suas conclusões antes do 
termo daquele prazo.

Or. fr

Alteração 5

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 50 – frase introdutória
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Texto em vigor Alteração

Se a questão da competência for submetida 
à Conferência dos Presidentes nos termos 
do n.º 2 do artigo 188.º ou do artigo 48.º, e 
a Conferência dos Presidentes entender, 
com base no anexo VII, que o assunto se 
enquadra quase em igual medida na esfera 
de competências de duas ou mais 
comissões, ou que diferentes partes do 
assunto são da competência de duas ou
mais comissões, aplicar-se-á o artigo 49.º, 
com as seguintes disposições 
complementares:

Se a questão da competência for submetida 
à Conferência dos Presidentes nos termos 
do n.º 2 do artigo 188.º ou do artigo 48.º, e 
a Conferência dos Presidentes entender, 
com base no anexo VII, que o assunto se 
enquadra substancialmente na esfera de 
competências de duas ou mais comissões, a 
Conferência dos Presidentes pode decidir 
associar essas comissões com vista a 
garantir uma cooperação mais estreita 
entre elas. Neste caso, aplicar-se-á o artigo 
49.º, com as seguintes disposições 
complementares:

Or. fr

Alteração 6

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 50 – travessões 1 a 5

Texto em vigor Alteração

- o calendário será aprovado de comum 
acordo pelas comissões interessadas;

a) o calendário será aprovado de comum 
acordo pelas comissões interessadas;

- os relatores interessados manter-se-ão 
mutuamente informados e procurarão 
chegar a acordo sobre os textos a propor às 
suas comissões e sobre a posição a adotar 
relativamente às alterações;

b) os relatores interessados manter-se-ão 
mutuamente informados e procurarão 
chegar a acordo sobre os textos a propor às 
suas comissões e sobre a posição a adotar 
relativamente às alterações;

- os presidentes e os relatores interessados 
identificarão em conjunto as partes do 
texto que se enquadram no âmbito da sua 
competência exclusiva ou conjunta e 
chegarão a acordo quanto às formas 
precisas da respetiva cooperação. Em 
caso de desacordo quanto à delimitação 
das competências, a questão será 
submetida, a pedido de uma das comissões 
envolvidas, à apreciação da Conferência 
dos Presidentes, que poderá decidir sobre 
a questão das respetivas competências ou 

c) o presidente e o relator da comissão 
associada são convidados a estar 
presentes:
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decidir que se aplica o processo de 
reuniões conjuntas das comissões, nos 
termos do artigo 51.º; o segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 188.º aplica-
se com as necessárias adaptações;

- a comissão competente aceitará, sem as 
pôr à votação, as alterações de uma 
comissão associada, desde que as mesmas 
digam respeito a assuntos que se insiram 
no âmbito da competência exclusiva da
comissão associada. Se a comissão
competente rejeitar alterações sobre 
questões que se insiram no âmbito da 
competência conjunta da comissão 
competente e de uma comissão associada, 
esta última poderá apresentar essas 
alterações diretamente no plenário;

- em todas as reuniões da comissão 
competente, incluindo as reuniões 
informais, as reuniões de grupos de 
trabalho e as reuniões dos relatores-
sombra,

- em todas as audições públicas,

- em todas as reuniões da equipa de 
negociação a que se refere o artigo 70.º, 
n.º 3, e

- em todas as reuniões de negociações 
interinstitucionais, formais ou informais 
(«trílogos»),

que tratem da questão;

- no caso de a proposta ser objeto de um 
processo de conciliação, a delegação do 
Parlamento integrará o relator de qualquer 
comissão associada.

d) no caso de a proposta ser objeto de um 
processo de conciliação, a delegação do 
Parlamento integrará o relator de qualquer 
comissão associada.

Or. fr

Alteração 7

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 50 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Sempre que as condições previstas no 
n.º 1, primeira frase, estejam preenchidas 
e que, além disso, um ou mais aspetos da 
matéria sejam da competência de duas ou 
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mais comissões enquanto competências 
exclusivas:

- os presidentes, o relator e os relatores de 
parecer interessados identificarão em 
conjunto as partes do texto que se 
enquadram no âmbito das competências 
exclusivas da sua comissão respetiva; em 
caso de desacordo quanto à delimitação 
das competências, a questão será 
submetida, a pedido de uma das comissões 
interessadas, à apreciação da Conferência 
dos Presidentes, que poderá deliberar 
sobre a questão das competências 
respetivas ou decidir que se aplica o 
procedimento de reuniões conjuntas das 
comissões previsto no artigo 51.º; o artigo 
188.º, n.º 2, segundo parágrafo, é 
aplicável mutatis mutandis.

- a comissão competente quanto à matéria 
de fundo aceitará, sem as pôr à votação, 
as alterações de uma comissão associada, 
desde que as mesmas digam respeito a 
assuntos que se insiram no âmbito da 
competência exclusiva da comissão 
associada. 

Or. fr


