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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 196.º do Regimento do Parlamento Europeu, relativo a 
disposições respeitantes à sessão plenária aplicáveis em comissão
(2011/2257(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento B7-0479/2011,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais(A7-0000/2011),

Considerando o seguinte:

A. O Parlamento aspira às mais elevadas normas de responsabilidade democrática e 
transparência, em especial no seu trabalho legislativo,

B. O alcance da sua legiferação é alargado em resultado do Tratado de Lisboa,

C. A predisposição do Parlamento para os acordos em primeira leitura no âmbito do processo 
legislativo ordinário implica que muitas decisões legislativas substantivas são tomadas na 
fase de comissão,

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

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

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

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 196

Texto em vigor Alteração

Os artigos 12.º, 13.º, 14.º, 17.º, 18.º, 36.º a 
44.º, 148.º, os n.ºs 2 e 10 do artigo 149.º, os 
artigos 152.º, 154.º, 156.º a 159.º, 161.º, o 
n.º 1 do artigo 163.º, e os artigos 164.º, 
165.º, 168.º, 169.º, 171.º a 174.º, 177.º e 
178.º aplicam-se, com as necessárias 
adaptações, às reuniões das comissões.

Os artigos 12.º, 13.º, 14.º, 17.º, 18.º, 36.º a 
44.º e 148.º, os n.ºs 2 e 10 do artigo 149.º, 
os artigos 152.º, 154.º, 156.º a 159.º e 
161.º, o n.º 1 do artigo 163.º, e os artigos 
164.º, 165.º e 166.º, o n.º 2 do artigo 167.º, 
os artigos 168.º, 169.º, 171.º a 174.º, 177.º 
e 178.º aplicam-se, com as necessárias 
adaptações, às reuniões das comissões.

Or. en

Justificação

O objectivo da presente alteração é harmonizar as práticas do Parlamento com as melhores 
práticas de outros parlamentos e reflectir a importância acrescida das nossas funções 
legislativas na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Com vista a assegurar 
uma maior transparência e responsabilidade, a votação final de todos os relatórios 
legislativos – em qualquer fase do processo legislativo – deve ser nominal, registando-se os 
resultados na acta da reunião.


