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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração dos artigos 20.º e 27.º e a interpretação do artigo 48.º, n.º 2, e do artigo 
50.º do Regimento do Parlamento Europeu
(2012/2012(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as cartas da Conferência dos Presidentes das Comissões de 17 de março e 
27 de setembro de 2011,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2012),

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

2. Recorda que as alterações entram 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.
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Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

Texto em vigor Alteração

3-A. A fim de garantir o bom desenrolar 
dos procedimentos parlamentares, o 
Presidente pode, sob proposta do 
presidente da Conferência dos Presidentes 
das Comissões apresentada nas condições 
previstas no artigo 27.º, n.º 2, terceiro 
parágrafo, adotar todas as medidas 
adequadas, incluindo, se for caso disso, a 
modificação ou anulação de uma decisão 
sobre o procedimento tomada por uma 
comissão parlamentar ou pelo seu 
presidente. A decisão do Presidente não é 
suscetível de recurso.

Or. fr

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 27 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. A Conferência dos Presidentes das 
Comissões pode apresentar recomendações 
à Conferência dos Presidentes sobre as 
atividades das comissões e a elaboração da 
ordem do dia dos períodos de sessões.

2. A Conferência dos Presidentes das 
Comissões assegura a boa coordenação 
dos trabalhos das comissões 
parlamentares. Formula recomendações à 
Conferência dos Presidentes sobre as 
atividades das comissões e a elaboração da 
ordem do dia dos períodos de sessões.

Se o presidente de uma comissão 
parlamentar manifestar uma opinião 
divergente sobre a cooperação entre as 
comissões e o respeito dos respetivos 
direitos e deveres, a questão é submetida à 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões.
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Caso verifique que uma comissão 
parlamentar infringiu gravemente as 
disposições do Regimento ou as regras de 
cooperação leal entre as comissões, de 
modo a pôr seriamente em risco o bom 
desenrolar dos procedimentos 
parlamentares, o presidente da 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões pode, ouvidos os presidentes 
das comissões em causa, propor ao 
Presidente que tome as medidas 
apropriadas nos termos do artigo 20.º, n.º 
3-A.

Or. fr

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 48 – n.º 2 – interpretação (nova)

Texto em vigor Alteração

2. No caso de um processo de comissões 
associadas, as prerrogativas do relator 
relativamente às questões da competência 
exclusiva da comissão associada são 
exercidas pelo relator de parecer desta 
comissão. No caso de um procedimento de 
reuniões conjuntas das comissões, os 
relatores só poderão apresentar alterações 
de comum acordo.

Or. fr

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 50 – travessão 4 – interpretação (nova)

Texto em vigor Alteração

- A prerrogativa de apresentar alterações 
diretamente ao Parlamento nos termos do 
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quarto travessão constitui uma disposição 
especial que visa permitir a arbitragem 
pelo Plenário de questões controversas 
entre a comissão competente quanto à 
matéria de fundo e a comissão associada, 
nas condições estabelecidas pelo referido 
travessão. As demais disposições do 
Regimento que restringem os direitos de 
apresentação de alterações não são 
aplicáveis aos direitos de uma comissão 
associada que resultam do referido 
travessão.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Por carta de 17 de março de 2011, o presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões 
pediu à nossa comissão que esclarecesse se as disposições do artigo 48.º, n.º 2, relativas às 
regras de apresentação de alterações aos relatórios de iniciativa em sessão plenária são 
suscetíveis de impedir uma comissão associada de apresentar alterações em plenário com base 
no quarto travessão do artigo 50.º.

Numa carta de 27 de setembro de 2011, o presidente da Conferência dos Presidentes das 
Comissões faz igualmente referência às preocupações manifestadas relativamente à aplicação 
do artigo 50.º quanto ao respeito efetivo dos compromissos assumidos entre a comissão 
competente quanto à matéria de fundo e a(s) comissão(ões) associada(s) sobre as partes de 
textos que são do âmbito de competência exclusiva ou conjunta. Solicita que a nossa comissão 
pondere a possibilidade de estabelecer um mecanismo para garantir o respeito dos 
compromissos mutuamente assumidos. 

Situação atual

No texto da segunda frase do quarto travessão do artigo 50.º atualmente em vigor, que fixa as 
modalidades de cooperação entre comissões associadas, determina-se que "Se a comissão 
competente quanto à matéria de fundo rejeitar alterações sobre questões que se inserem no 
âmbito de competências conjuntas da comissão competente quanto à matéria de fundo e de 
uma comissão associada, esta última pode apresentar essas alterações diretamente ao 
Parlamento". No entanto, esta disposição contradiz o n.º 2 do artigo 48.º que estipula que, no 
caso dos relatórios de iniciativa, só serão admitidas as alterações que forem apresentadas pelo 
relator da comissão competente quanto à matéria de fundo, a fim de ter em conta novas 
informações ou, no mínimo, por um décimo dos deputados.

Como o n.º 2 do artigo 48.º serviu de base para declarar não admissíveis as alterações 
apresentadas em sessão plenária por uma comissão associada, o pedido do presidente da 
Conferência dos Presidentes das Comissões visa esclarecer a relação entre o artigo 50.º e o 
artigo 48.º, n.º 2.

Objetivo

O artigo 48.º foi introduzido com o objetivo de acelerar a apreciação e aprovação dos 
relatórios de iniciativa pelo Plenário. Por isso, é legítimo perguntar até que ponto este objetivo 
não obsta à extensão do direito de apresentação de alterações ao relator de uma comissão 
associada. Com efeito, uma ampliação excessiva do direito de apresentação de alterações 
corresponderia a abrir a caixa de Pandora e a uma anulação da vontade expressa através da 
aprovação do presente artigo.

Por outro lado, o artigo 50.º assenta no princípio da cooperação leal entre as comissões 
associadas no quadro de um procedimento que, salvaguardando os aspetos que relevam da 
competência exclusiva da comissão associada, deixa geralmente a última palavra à comissão 
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competente quanto à matéria de fundo. Sem possibilidade de ação e/ou de recurso em caso de 
inobservância das normas estabelecidas por acordo mútuo, o risco de abuso da sua posição 
por parte de uma comissão competente quanto à matéria de fundo não pode ser 
completamente descartado. Contudo, a salvaguarda, constituída pelo artigo 50.º, segunda 
frase, quarto travessão, que permite que uma comissão associada apresente diretamente 
alterações em sessão plenária, contradiz o disposto no artigo 48.º, n.º 2. 

O nosso objetivo consiste, pois, em clarificar a relação entre estes dois artigos, evitando 
simultaneamente, na medida do possível, complicar em demasia o procedimento de 
apreciação e aprovação dos relatórios de iniciativa pelo Plenário e, por outro lado, garantir o 
respeito do princípio de cooperação leal entre as comissões associadas no quadro do 
procedimento do artigo 50.º.

Coloca-se, pois, a questão de saber:

a) se é conveniente conceder ao relator de uma comissão associada o direito de apresentar 
alterações aos relatórios de iniciativa,

b) se esse direito deve ser idêntico ao do relator da comissão competente em matéria de fundo 
ou se deve ficar limitado aos aspetos que são da competência exclusiva da comissão 
associada,

c) se é necessário submeter o direito de apresentar alterações diretamente ao Parlamento 
(artigo 50.º, quarto travessão) às restrições previstas no artigo 48.º, n.º 2, ou se, pelo contrário, 
se deve considerar o primeiro articulado como sendo uma disposição especial que visa 
garantir as prerrogativas das comissões associadas em todas as fases do debate parlamentar,

d) cabe ainda interrogarmo-nos se não seria útil aproveitar este pedido para ponderar também 
o caso das comissões conjuntas.

A interpretação dos dois artigos em apreço que é proposta no projeto de relatório parte da 
hipótese de que:

- o relator de uma comissão associada deve dispor, no que respeita aos elementos 
reconhecidos como sendo da sua competência exclusiva, das mesmas prerrogativas de que 
usufrui o relator da comissão competente quanto à matéria de fundo;

- a necessidade de preservar e garantir as prerrogativas das comissões associadas justifica que 
não se restrinja, em caso algum, o campo de aplicação do quarto travessão do artigo 50.º;

- no caso de um procedimento conjunto de elaboração de relatórios, os dois relatores devem 
agir de forma concertada.

Um mecanismo mais amplo?

Se os pedidos formulados pelo presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões 
visam a instauração de um mecanismo de resolução dos potenciais conflitos entre as 
comissões associadas no âmbito dos relatórios de iniciativa, pode-se legitimamente perguntar 
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se não seria conveniente aproveitar a oportunidade de tais pedidos para instituir um 
mecanismo mais amplo que habilitasse a Conferência dos Presidentes das Comissões a dirimir 
todo o tipo de litígios entre as comissões parlamentares, independentemente de esses litígios 
se inscreverem no âmbito de aplicação do artigo 50.º ou não.

Cabe, portanto, suscitar a questão da utilidade da criação de uma instância de recurso 
responsável por examinar o pedido de uma comissão encarregada de emitir parecer ou de uma 
comissão associada que estivesse em condições de apresentar provas suficientes de que uma 
comissão competente quanto à matéria de fundo infringiu de forma grave e intencionada as 
regras de cooperação leal entre as comissões. 

Caso se decida seguir por essa via, julgamos ser oportuno completar os artigos 20.º e 27.º do 
Regimento a fim de conferir expressamente ao Presidente do Parlamento o poder, na 
sequência de um procedimento que envolva a Conferência dos Presidentes das Comissões, de 
resolver de forma definitiva, através de medidas apropriadas (que poderiam compreender, 
inclusivamente, a anulação de uma decisão sobre o procedimento), qualquer conflito de 
natureza processual que possa eventualmente surgir entre comissões parlamentares, 
independentemente dos casos particulares que possam ocorrer no quadro da aplicação dos 
artigos 50.º e 48.º, n.º 2.


