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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 123.º do Regimento do Parlamento Europeu
(2011/2058(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 11 de novembro de 2010,

– Tendo em conta o estudo do seu Departamento Temático, intitulado "Written declarations 
in the European Parliament: a review of process and impact" (PE 462.424),

– 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),

Considerando o seguinte:

A. O Parlamento tem vindo, ao longo dos anos, a alargar consideravelmente os seus poderes, 
procurando obter instrumentos substanciais que lhe permitem influenciar o processo 
decisório da União Europeia na maior parte das atividades da União;

B. As declarações escritas foram, no passado, um ótimo meio para suscitar questões de 
particular importância para os cidadãos da União;

C. As declarações escritas são regularmente utilizadas, não o sendo, porém, em grande 
número:  apenas uma pequena percentagem das declarações obtêm o necessário apoio da 
maioria dos deputados que compõem o Parlamento;

D. A maioria das declarações escritas caduca após o prazo previsto no Regimento;

E. A maioria das declarações escritas aprovadas é dirigida à Comissão, única instituição que 
está obrigada a responder às questões levantadas;

F. As respostas limitam-se, na maioria dos casos, a reiterar as atividades em curso da 
Comissão e só em casos excecionais fazem referência a uma atividade específica 
solicitada por uma declaração escrita;

G. Tendo em conta os crescentes poderes do Parlamento, a importância das declarações 
escritas tem diminuído consideravelmente;

H. As declarações escritas têm um impacto muito limitado, tanto em termos de agenda como 
de influência das decisões tomadas pelas instituições, podendo dar uma imagem 
enganadora quanto à sua eficácia;

I. As declarações escritas deveriam ser progressivamente limitadas, sendo de ponderar a 
conveniência de, na próxima legislatura, o Parlamento optar pela sua total abolição;
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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. Solicita à Mesa que examine as normas de segurança atualmente em vigor, a fim de evitar 
uma ampla publicidade das declarações escritas e de permitir aos deputados um acesso 
sem problemas ao Hemiciclo; 

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

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa 
a assunto do âmbito das competências da 
União Europeia e que não abranja questões 
que sejam objeto de um processo 
legislativo em curso. Caberá ao Presidente 
dar autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão impressas nas línguas 
oficiais e distribuídas. Figurarão com o 
nome dos signatários num livro de registos.
O livro de registos será público. Durante 
os períodos de sessões, será mantido no 
exterior da entrada do hemiciclo e, entre 
os períodos de sessões, em local adequado 
a determinar pelo Colégio dos Questores.

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de 200 palavras, relativa
exclusivamente a assunto do âmbito das 
competências da União Europeia e que não 
abranja questões que sejam objeto de um 
processo legislativo ou não legislativo em 
curso. Caberá ao Presidente dar 
autorização caso a caso. As declarações 
escritas serão publicadas nas línguas 
oficiais no sítio web do Parlamento e 
distribuídas eletronicamente a todos os 
Membros. Figurarão com o nome dos 
signatários num registo eletrónico. O
registo será público e acessível através do 
sítio web do Parlamento.

Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer deputado pode subscrever uma 2. Qualquer deputado pode subscrever uma 
declaração inscrita no livro de registos. A 
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declaração inscrita no livro de registos. assinatura pode ser retirada a qualquer 
momento durante um prazo de três meses 
a contar da data da inscrição da 
declaração no registo.

Or. en

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Quando uma declaração tiver recolhido a 
assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará os nomes dos signatários na ata e 
a declaração como texto aprovado.

3. Quando, no final do prazo de três meses 
a contar da data de inscrição no registo,
uma declaração tiver recolhido a assinatura 
da maioria dos membros que compõem o 
Parlamento, o Presidente informará desse 
facto o Parlamento e publicará os nomes 
dos signatários na ata e a declaração como 
texto aprovado.

Or. en

Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 123 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Uma declaração escrita inscrita no livro 
de registos durante mais de três meses e 
que não tenha recolhido a assinatura de 
pelo menos metade dos membros que 
compõem o Parlamento, caduca.

5. Uma declaração escrita inscrita no livro 
de registos durante mais de três meses e 
que não tenha recolhido a assinatura de 
pelo menos metade dos membros que 
compõem o Parlamento, caduca sem 
qualquer possibilidade de prorrogação do 
prazo de três meses.

Or. en


