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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projecto de protocolo que altera o Protocolo n.º 36 relativo às disposições 
transitórias respeitantes à composição do Parlamento Europeu até ao termo da 
legislatura de 2009-2014
(17196/2009 – C7-0001/2010 – 2009/0813(NLE))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente do Conselho Europeu endereçada ao Presidente do 
Parlamento Europeu, em 18 de Dezembro de 2009, relativa à alteração do Protocolo n.° 36 
relativo às disposições transitórias  (17196/2009),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 48.º do Tratado UE, nos termos do qual foi consultado 
pelo Conselho Europeu (C7-0001/2010),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 14.º do Tratado UE,

– Tendo em conta o Protocolo n°36 relativo ás disposições transitórias, anexo ao Tratado de 
Lisboa,

– Tendo em conta o Acto relativo à eleição dos deputados ao Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976,

– Tendo em conta a sua Resolução de 11 de Outubro de 2007 sobre a composição do 
Parlamento Europeu1,

– Tendo em conta as conclusões das reuniões do Conselho Europeu de 11 e 12 de Dezembro 
de 2008, bem como de 18 e 19 de Junho de 2009,

– Tendo em conta os artigos 55.º, 11.º e n.º 4 do artigo 74.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2010),

A. Considerando que o n.° 2 do artigo 14.º do Tratado UE, alterado pelo Tratado de Lisboa, 
prevê que o Conselho Europeu adopta por unanimidade, por iniciativa do Parlamento 
Europeu e com a aprovação deste, uma decisão que determine a composição do 
Parlamento Europeu,

B. Considerando que, na perspectiva da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, e ao abrigo 
do protocolo n.° 36 anexo ao mesmo Tratado, o Parlamento Europeu apresentou, em 11 de 
Outubro de 2007, por via da sua supracitada resolução incluída no relatório Lamassoure-
Severin, um projecto de decisão do Conselho que fixa a repartição de lugares no 
Parlamento Europeu,

C. Considerando que, aquando da assinatura do Tratado de Lisboa, o Conselho Europeu não 

                                               
1 JO C 227 E de 04.09.08, p. 132.
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adoptou uma decisão formal sobre a composição do Parlamento Europeu, tendo, porém, 
manifestado o seu acordo à proposta apresentada na supracitada resolução, após ter 
aumentado o número total de deputados ao Parlamento Europeu para 751 em vez dos 750 
inicialmente previstos,

D. Considerando que, em conformidade com o acordo obtido no Conselho Europeu, haveria, 
relativamente ao Tratado de Nice, um aumento de 15 deputados no número total de 
deputados (que passaria de 736 para 751), sendo 18 lugares suplementares repartidos entre 
12 Estados-Membros, enquanto a Alemanha, em virtude do limiar máximo fixado pelo 
Tratado UE, ficaria com menos 3 lugares,

E. Considerando que, como o Tratado de Lisboa não entrou em vigor antes das eleições 
europeias de 2009, tendo-se estas, por conseguinte, desenrolado com base nas disposições 
do Tratado de Nice, pelo que o Parlamento Europeu conta actualmente com 736 
deputados,

F. Considerando que, tendo o Tratado de Lisboa entrado finalmente em vigor em 1 
Dezembro de 2009, é legítimo que os 18 deputados suplementares provenientes dos 12 
Estados-Membros interessados possam agora tomar posse,

G. Considerando que, em virtude do artigo 5.º do Acto relativo à eleição dos representantes 
ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo, de 20 de Setembro de 1976, não é 
possível interromper o mandato de um deputado durante a legislatura e, por conseguinte, 
reduzir em três o número de deputados com que a delegação alemã actualmente conta no 
Parlamento Europeu,

H. Considerando, por conseguinte, que a chegada dos 18 deputados suplementares durante a 
legislatura 2009-2014 fará aumentar o número total de deputados europeus para 754, e 
que esta ultrapassagem do número de 751 deputados previsto pelo Tratado de Lisboa 
obriga a uma modificação do direito primário,

I. Considerando que as conclusões da reunião do Conselho Europeu de 11 e 12 de 
Dezembro de 2008 previam já a adopção de medidas transitórias destinadas a permitir a 
chegada dos deputados suplementares durante a presente legislatura e que as conclusões 
da reunião do Conselho Europeu de 18 e 19 de Junho de 2009 fixavam as condições em 
que se processaria o aumento temporário do número de deputados ao Parlamento Europeu,

J. Considerando que, por sua vez, o Parlamento Europeu alterou, em 25 de Novembro de 
2009, o seu Regimento de forma a prever a chegada, na qualidade de observadores, dos 
deputados suplementares, enquanto aguardava a entrada em vigor das medidas que 
permitam a tomada de posse dos mesmos deputados,

1. Considera que a alteração do Protocolo n.° 36 solicitada pelo Conselho Europeu decorre 
directamente das novas disposições do Tratado de Lisboa e constitui uma solução válida 
que permitirá a designação dos respectivos deputados pelo conjunto dos Estados-
Membros que beneficiam de lugares suplementares;

2. Lamenta que o Conselho não tenha adoptado em tempo útil as medidas que teriam 
permitido aos deputados suplementares tomar posse imediatamente após a entrada em 
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vigor do Tratado de Lisboa, e que uma das soluções previstas na alteração solicitada não 
estivesse em conformidade com o espírito do Acto de 1976 que prevê a eleição directa, e 
não indirecta por via da eleição num Parlamento nacional, dos deputados ao Parlamento 
Europeu;

3. Manifesta, no entanto, o seu acordo para que seja convocada uma Conferência 
Intergovernamental, contanto que esta incida unicamente sobre o tema específico da 
adopção de disposições transitórias relativas à composição do Parlamento Europeu para o 
período restante da legislatura 2009-2014;

4. Recorda que, no intervalo de tempo que decorre entre a aprovação da alteração do 
Protocolo n.° 36 e a entrada em vigor da mesma, os deputados suplementares terão, em 
aplicação do n.º 4 do artigo 11.° do Regimento do Parlamento Europeu, a possibilidade de 
participar nos trabalhos na qualidade de observadores;

5. Recorda ainda que, de qualquer modo, deverá ser adoptada pelo Conselho Europeu, em 
tempo útil e até ao final da presente legislatura, uma decisão que fixa a composição do 
Parlamento Europeu e que o Parlamento apresentará uma iniciativa neste domínio em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 14.º do Tratado UE;

6. Sublinha ainda que qualquer nova decisão sobre a composição do Parlamento Europeu 
deverá ter em conta as eventuais adesões entretanto ocorridas e prever, por conseguinte, o 
número de lugares atribuídos aos novos Estados-Membros;

7. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.


