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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 70.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo às 
negociações interinstitucionais nos processos legislativos
(2011/2298(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente de 18 de abril 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.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – título

Texto em vigor Alteração

Negociações interinstitucionais nos 
processos legislativos

Negociações interinstitucionais nos 
processos legislativos ordinários

Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. As negociações com as outras 
instituições para obter um acordo durante o 
processo legislativo são conduzidas em 
conformidade com o Código de conduta 
para a negociação dos processos 

1. As negociações com as outras 
instituições para obter um acordo durante o 
processo legislativo ordinário são 
conduzidas em conformidade com o 
Código de conduta para a negociação dos 
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legislativos ordinários. processos legislativos ordinários.

Or. en

Justificação

As negociações serão conduzidas em conformidade com as disposições juridicamente 
vinculativas do Regimento, definidas no artigo 70.º alterado e tendo em conta as disposições 
não vinculativas do código. Este é aplicável apenas ao processo legislativo ordinário, facto 
que deve ficar claro no texto do Regimento. 

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Antes de encetar essas negociações, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo deve, em princípio, tomar uma 
decisão por maioria dos seus membros e 
aprovar um mandato, orientações ou 
prioridades.

2. Nos casos em que a comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
considere adequado iniciar as referidas 
negociações antes da aprovação de um 
relatório na primeira leitura, a comissão 
adotará, por maioria dos seus membros e 
caso a caso para cada processo legislativo 
em apreço, uma decisão sobre a abertura 
de negociações. A referida decisão 
incluirá um mandato e determinará a 
composição da equipa negocial.

O mandato, regra geral, consistirá num 
conjunto de alterações ou, no caso de a 
comissão indicar justificações adequadas, 
num conjunto de objetivos, prioridades ou 
orientações claramente definidos.

Or. en

Justificação

A decisão será tomada em situações politicamente justificadas em conformidade com os 
critérios estabelecidos no Código. Na perspetiva de assegurar flexibilidade, não seria 
razoável restringir demasiado a forma do mandato; por conseguinte, este pode assumir 
diversas formas, como um conjunto de alterações ou de objetivos, prioridades ou orientações 
claramente definidos. A equipa negocial deve ter uma composição politicamente equilibrada.
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Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

2-A. A decisão sobre a abertura de 
negociações na primeira leitura, a que se 
refere o n.º 2, será traduzida, entregue ao 
Presidente e distribuída a todos os 
deputados ao Parlamento.
Será comunicada pelo Presidente na 
abertura do período de sessões 
subsequente à sua aprovação pela 
comissão competente e considera-se 
aprovada após a comunicação, sem 
prejuízo do disposto no n.º 2-B.

Or. en

Justificação

A decisão será traduzida e distribuída por razões de transparência do processo legislativo. 
Será comunicada em sessão plenária pelo mesmo motivo. Em geral, a comunicação terá 
como resultado a aprovação pelo plenário. Assim, a equipa negocial do PE iniciará as 
negociações com base num mandato formalmente aprovado em sessão plenária, sem que esta 
aprovação seja pesada ou demorada.

Alteração 5

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 2-B (novo)

Texto em vigor Alteração

2-B. Um grupo político ou 40 deputados 
podem propor, ou a Conferência de 
Presidentes pode decidir, incluir na ordem 
do dia do período de sessões em que será 
feita a comunicação, uma votação sobre a 
questão de as negociações deverem ou 
não ser iniciadas com base no mandato 
que integra a decisão da comissão.

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar flexibilidade e de reforçar o papel do plenário, deve ser introduzido um 
procedimento acelerado de aprovação. 

Alteração 6

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 2-C (novo)

Texto em vigor Alteração

2-C. A Conferência dos Presidentes ou 
dois grupos políticos, representando um 
terço dos deputados que compõem o 
Parlamento, podem solicitar a inclusão na 
ordem do dia de um período de sessões 
seguinte à comunicação referida no n.º 2-
A, de um debate e votação sobre a decisão 
da abertura de negociações.  Serão 
admissíveis alterações ao mandato nas 
condições previstas nos artigos 156.º e 
157.º.

Or. en

Justificação

Em casos excecionais e politicamente importantes, deve introduzir-se a possibilidade de um 
controlo mais exaustivo e de alterações ao mandato pelo plenário. 

Alteração 7

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 2-D (novo)

Texto em vigor Alteração

2-D. A equipa negocial, no âmbito de um 
processo legislativo ordinário, será 
liderada pelo presidente da comissão 
competente ou por outro membro da 
equipa por ele nomeado. A equipa 
negocial será composta pelo relator e 
pelos coordenadores ou relatores sombra, 
se necessário.
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A equipa negocial informará, 
regularmente, a comissão competente 
sobre o andamento e o resultado das 
negociações
Após cada reunião com o Conselho e com 
a Comissão (trílogo), todos os projetos de 
texto abordados durante a reunião serão 
disponibilizados à comissão. Na sua 
reunião seguinte, a comissão será 
informada sobre o estado das 
negociações.
Quando não for possível convocar 
atempadamente uma reunião da 
comissão, a equipa negocial apresentará 
um relatório ao presidente, aos relatores 
sombra e aos coordenadores da comissão.
A comissão competente pode atualizar o 
mandato à luz da evolução das 
negociações.

Or. en

Justificação

Os mandatos devem ser aprovados pela maioria dos membros que compõem a comissão. Em 
termos genéricos, o líder da equipa deve ser uma pessoa que represente toda a comissão. 
Para assegurar a transparência, a comissão deve ser informada pela equipa negocial. Os 
projetos existentes devem ser sempre distribuídos. Regra geral, a equipa negocial deve 
apresentar um relatório a toda a comissão. Se um tal relatório não for possível por 
constrangimentos de tempo, pelo menos os relatores sombra, o presidente e os coordenadores 
devem ser informados sobre o andamento e o resultado das negociações.

Alteração 8

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Se as negociações conduzirem a um 
compromisso com o Conselho após a 
aprovação do relatório pela comissão, esta 
deve, em qualquer caso, ser novamente 
consultada antes da votação em sessão 
plenária.

3. Se as negociações conduzirem a um 
compromisso com o Conselho, os 
coordenadores da comissão competente 
serão informados sem demora e esta deve 
analisar o projeto acordado de ato 
legislativo.
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Se a comissão competente aprovar o 
projeto acordado de ato legislativo, 
apresentá-lo-á para apreciação do 
Parlamento, sob a forma de relatório, de 
alterações de compromisso ou de uma 
alteração contendo um texto consolidado.

Or. en

Justificação

A comissão analisará sempre qualquer acordo alcançado. A decisão formal será tomada por 
toda a comissão. O projeto apresentado em plenário, em conformidade com a prática 
estabelecida, deve assumir a forma de um relatório, de alterações de compromisso ou de um 
texto consolidado.

Alteração 9

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 70 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. Se for apreciado um projeto de ato 
legislativo no âmbito do processo de 
comissões associadas, em conformidade 
com o artigo 50.º, ou do processo de 
reuniões conjuntas de comissões, em 
conformidade com o artigo 51.º, os 
referidos artigos também se aplicarão à 
decisão sobre a abertura de negociações e 
à condução das referidas negociações. 
Em caso de desacordo entre as comissões 
em causa, as modalidades para a abertura 
e para a condução das referidas 
negociações serão decididas pelo 
Presidente da Conferência dos 
Presidentes das Comissões, em 
conformidade com os princípios 
estabelecidos nos referidos artigos.

Or. en

Justificação

Se um projeto de ato legislativo for analisado no âmbito do processo de comissões associadas 
(artigo 50.º) ou do processo de reuniões conjuntas das comissões (artigo 51.º) é adequado 
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aplicar os mesmos artigos à abertura e à condução de negociações legislativas. Uma vez que 
é necessário ultrapassar rapidamente qualquer desacordo entre as comissões em causa 
relativamente à aplicação destes artigos, deve ser atribuído ao Presidente da Conferência 
dos Presidentes das Comissões o poder de decidir sobre as modalidades a aplicar em tais 
situações.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na sua reunião de 19 de outubro de 2010, a Conferência dos Presidentes das Comissões 
procedeu a uma ampla troca de pontos de vista sobre as negociações no contexto do processo 
legislativo ordinário. Os secretários-gerais dos grupos políticos contribuíram com observações 
e análises tendo em vista as discussões a levar a efeito na Conferência de Presidentes. A 
Conferência dos Presidentes debruçou-se sobre a matéria em causa na sua reunião de 10 de 
março de 2011. Na sua carta de 18 de abril, o Presidente Buzek informou o presidente Casini 
dos resultados da referida reunião e comunicou a decisão da Conferência, em conformidade 
com a qual a Comissão dos Assuntos Constitucionais foi convidada a rever o artigo 70.º do 
Regimento, tendo em vista tornar os procedimentos mais eficazes, mais transparentes e mais 
inclusivos, através da incorporação de alguns elementos fundamentais do Código de conduta 
para a negociação do processo legislativo ordinário1 na parte vinculativa do Regimento e, 
nomeadamente, as partes sobre:

– a decisão de uma comissão de iniciar negociações;
– a decisão sobre a composição e sobre o mandato da equipa negocial;
– a regular prestação de informações à comissão em causa sobre os progressos 

registados e o resultado das negociações, incluindo o acordo alcançado;
– a nova consulta da comissão sobre o texto acordado, antes da votação em sessão 

plenária.

No respeitante a este novo envio, o Deputado Lehne transmitiu ao presidente Casini 
recomendações2 sobre as melhores práticas para a aplicação do Código de conduta. O 
contexto interinstitucional deve também ser tido em consideração, designadamente a 
Declaração Comum do PE, do Conselho e da Comissão sobre as regras práticas do processo 
de codecisão3.

O relator apresentou à comissão um documento de trabalho e um projeto de relatório no 
outono do ano passado. No contexto do debate sobre estes documentos, realizaram-se várias 
consultas com a Conferência dos Presidentes das Comissões, com os relatores sombra e no 
âmbito dos grupos políticos. Estes contactos exploratórios contribuíram para o apuramento da 
abordagem do documento de trabalho e do projeto de relatório e conduziram a este projeto 
revisto.

A questão das negociações e dos acordos interinstitucionais nos processos legislativos está 
associada – através dos princípios da abertura e responsabilidade democrática – à causa da 
democracia representativa a nível europeu4 . Desde o início da democracia parlamentar, a 
natureza pública dos debates e votações está ligada à responsabilidade democrática: se os 

                                               
1 Anexo XXI do Regimento (edição de julho de 2011).
2 Cf. Anexo ao Documento de Trabalho de 14 de outubro de 2011 (PE.472.201v01.00).
3 JO C 145 de 30.6.2007, p. 5.
4 Cf. Artigo 10.º TUE: "O funcionamento da União baseia-se na democracia representativa. [...] As decisões são 
tomadas de forma tão aberta e tão próxima dos cidadãos quanto possível." e n.º 1 do artigo 15.º do TFUE: "A fim 
de promover a boa governação e assegurar a participação da sociedade civil, a atuação das instituições, órgãos e 
organismos da União pauta-se pelo maior respeito possível do princípio da abertura".
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eleitores não puderem saber o que os seus representantes eleitos disseram, nem conhecer o 
sentido do seu voto, não poderão responsabilizá-los nas eleições seguintes. Neste contexto, a 
introdução de regras vinculativas para as negociações nos processos legislativos que 
aumentem a abertura e, assim, a responsabilidade constituiria um avanço no sentido do 
reforço da democracia representativa a nível europeu.

Por outro lado, a reforma deve ter em conta a exigência de eficiência e, nomeadamente, o 
facto de os acordos em primeira leitura terem a vantagem de serem mais leves e rápidos do 
que quando sujeitos a três leituras. Criar novos procedimentos complexos comprometeria a 
referida vantagem. Cumpre, por conseguinte, encontrar um equilíbrio entre as exigências em 
causa ao transpor as normas atualmente existentes (definidas no Código de Conduta e nas 
melhores práticas) para a parte juridicamente vinculativa do Regimento. O relator propõe, por 
isso, alterações que, por um lado, reflitam o acervo neste domínio, que, embora já existente, 
não é vinculativo e, por outro lado, tenham como objetivo ter em conta os requisitos de 
transparência e de eficiência.

Neste contexto, a reforma do artigo 70.º deve, em primeiro lugar, clarificar o estatuto legal do 
Código de conduta. Considerando que todas as negociações legislativas têm que respeitar os 
artigos juridicamente vinculativos, o papel do Código, sem caráter vinculativo, é o de 
proporcionar diretrizes ou orientações. As negociações têm que ser conduzidas tendo em 
conta o Código, mas apenas na medida em que este não seja contraditório com quaisquer 
artigos juridicamente vinculativos numa dada situação, ou na medida em que for adequado 
segui-lo à luz de considerações políticas ou dos prazos a respeitar.

As decisões sobre a abertura de negociações legislativas, antes da adoção de um relatório em 
primeira leitura, devem ser tomadas caso a caso para cada processo legislativo e tendo em 
conta as características específicas de cada dossiê no que respeita aos critérios estabelecidos 
no Código. Isto significa que uma tal decisão deve ter uma justificação política, por exemplo, 
em termos de:

– prioridades políticas; 
– a natureza incontroversa ou "técnica" da proposta, 
– uma situação de emergência; e/ou 
– a posição de uma dada Presidência em relação a um dossiê específico.

A decisão deve conter um mandato de negociação. Definir de maneira demasiado estrita a 
forma do referido mandato no Regimento seria contraproducente em termos de flexibilidade e 
de eficiência. Por outro lado, o Regimento deve prever as formas dos mandatos. Assim, deve 
ficar estabelecido que um mandato pode consistir num conjunto de alterações ou de objetivos, 
prioridades ou orientações claramente definidos. A decisão deve também prever uma 
composição politicamente equilibrada da equipa negocial. Uma vez que o mandato deve ser 
aprovado pela comissão, a equipa deve ser liderada por uma pessoa que represente 
imparcialmente toda a comissão e não por alguém que possa ser entendido como o 
representante de um determinado grupo político. Por esta razão, a equipa deve ser liderada 
pelo presidente, que pode delegar esta responsabilidade em qualquer outro membro da equipa 
(incluindo no relator).  Naturalmente, o relator deve ser sempre um dos membros da equipa 
negocial. 
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Contudo, a eficiência e a flexibilidade devem andar a par da transparência no momento em 
que a comissão esteja a ponderar tomar a decisão formal de iniciar negociações legislativas. 
Por conseguinte, as decisões devem ser traduzidas, distribuídas a todos os deputados ao 
Parlamento, entregues ao Presidente e comunicadas no período de sessões subsequente à sua 
aprovação na comissão. A transparência deve também ser assegurada pela disposição ao 
abrigo da qual a equipa negocial deve informar, regularmente, a comissão competente sobre o 
andamento e o resultado das negociações. Os projetos de textos existentes devem ser sempre 
distribuídos após cada trílogo. Regra geral, a equipa negocial deve apresentar um relatório a 
toda a comissão. Se uma tal apresentação não for possível por não se poder convocar toda a 
comissão devido a constrangimentos de tempo, pelo menos os relatores sombra, o presidente e 
os coordenadores devem ser informados sobre o andamento e o resultado das negociações.

O eventual papel do plenário do Parlamento na aprovação do mandato e da decisão de iniciar 
negociações foi discutido na comissão, com base nas alternativas propostas no documento de 
trabalho e no projeto de relatório do relator. Trata-se de uma questão muito complexa. Pode 
argumentar-se que a aprovação do mandato de negociação da comissão pelo plenário daria 
mais peso à posição do Parlamento e poderia, teoricamente, assegurar o envolvimento, logo 
na fase inicial, de todos os deputados nas decisões relativas aos processos legislativos. Assim, 
uma regra geral que submetesse todos os projetos de decisão, relativos a mandatos de 
negociação, ao debate e à aprovação do plenário poderia, à primeira vista, justificar-se, na 
medida em que implicaria uma maior legitimidade democrática. Não obstante, as 
desvantagens seriam igualmente consideráveis. Um envolvimento pleno e automático poderia 
tornar o procedimento demasiado pesado e contrariar, assim, a eficiência e a relativa 
celeridade inerentes aos acordos em primeira leitura. Além disso, se esta se tornasse a prática 
habitual, poderia acontecer que dossiês importantes não fossem notados entre dezenas de 
outros. Cumpre, por outro lado, não esquecer que esta solução conduziria a um aumento do 
volume de trabalho para o pessoal do setor linguístico do PE. Por conseguinte, devem 
encontrar-se disposições que respondam aos seguintes critérios:

– garantia de legitimidade democrática, 
– flexibilidade e pragmatismo, mas também 
– a adequação à importância política dos dossiês legislativos.

À luz destas considerações, o relator propõe os procedimentos seguintes:

Alteração 4: em primeiro lugar, deve ser introduzido um procedimento que assegure a 
transparência e a legitimidade democrática formal de todas as decisões sobre a abertura de 
negociações nas primeiras leituras, sem que seja demorado ou pesado. O referido 
procedimento deve basear-se na premissa de senso comum qui tacet consentire, ou seja, 
"quem cala, consente". Esta premissa pode ser já encontrada no artigo 211.º do Regimento.

Alteração 5: em segundo lugar, deve ser criado um procedimento acelerado ou de "travão de 
emergência", que pode ser configurar uma simples votação de "sim ou não" sobre a questão 
da abertura de negociações. 

Alteração 6: em terceiro lugar, deve também ser assegurado que, em casos excecionais e 
politicamente importantes, o plenário pode realizar um procedimento completo de debate, 
alterações e votação sobre o mandato das negociações. Para desencadear um procedimento 
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deste tipo seria necessária uma intervenção ao mais alto nível: a Conferência de Presidentes 
ou, pelo menos, dois grupos políticos que representem um terço dos deputados que compõem 
o Parlamento.

Se as negociações conduzirem a um compromisso com o Conselho, os coordenadores da 
comissão devem ser imediatamente informados para que os grupos políticos tenham 
conhecimento do acordo e a discussão na comissão possa centrar-se no acordo alcançado. 
Após o que o projeto de acordo deve ser analisado pela comissão competente. O projeto 
acordado deve ser aprovado por toda a comissão competente e depois apresentado pela 
comissão para apreciação no Parlamento. É adequado definir, em termos mais precisos, a 
forma deste procedimento, uma vez que, após a aprovação pelo Parlamento, o projeto 
acordado transforma-se num ato legislativo. Por conseguinte, em conformidade com a prática 
firmemente estabelecida, deve assumir a forma de um relatório, de alterações de compromisso 
à proposta ou de um texto consolidado, consistindo na proposta e nas alterações acordadas.

Finalmente, se um projeto de ato legislativo for analisado no âmbito do processo de comissões 
associadas (artigo 50.º) ou do processo de reuniões conjuntas das comissões (artigo 51.º) é 
adequado aplicar os mesmos artigos à abertura e à condução de negociações legislativas. Uma 
vez que é necessário ultrapassar rapidamente qualquer desacordo entre as comissões em causa 
relativamente à aplicação destes artigos, deve ser atribuído ao Presidente da Conferência dos 
Presidentes das Comissões o poder de decidir sobre as modalidades a aplicar em tais 
situações.


