
PR\906223PT.doc PE492.597v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Constitucionais

2012/2020(REG)

5.7.2012

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a alteração do artigo 15.º, n.º 2, segundo parágrafo, do Regimento do 
Parlamento Europeu, sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes eleitos 
por aclamação
(2012/2020(REG))

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Relator: Carlo Casini



PE492.597v01-00 2/5 PR\906223PT.doc

PT

PR_REG

Í N D I C E

Página

PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU...............................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................4



PR\906223PT.doc 3/5 PE492.597v01-00

PT

PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a modificação do artigo 15.º, n.º 2, segundo parágrafo, do Regimento do 
Parlamento Europeu, sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes eleitos por 
aclamação
(2012/2020(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, de 3 de setembro de 2010,

– Tendo em conta a interpretação do artigo 13.º, n.º 1, do Regimento, adotada pela 
Comissão dos Assuntos Constitucionais em 15 de junho de 2011 e comunicada na sessão 
plenária de 22 de junho 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 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.

Alteração1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

Caso a eleição não tenha sido realizada por 
escrutínio secreto, a ordem de precedência 
corresponderá à ordem de chamada feita 
pelo Presidente.

Caso a eleição tenha sido realizada por 
aclamação, a ordem de precedência será 
estabelecida através de votação por 
escrutínio secreto.

Or. fr
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Contexto

O Regimento estabelece o seguinte:

"O Presidente, os vice-presidentes e os questores são eleitos por escrutínio secreto 
(…) No entanto, se o número de candidaturas não exceder o número de 
lugares a preencher, os candidatos poderão ser eleitos por aclamação." (artigo 
13.º, n.º 1)

No dia 13 de setembro de 2010 o Presidente quis saber se a mesma disposição é aplicável 
quando existe um único candidato e um único lugar a preencher.

Em 15 de junho de 2011 a nossa comissão respondeu afirmativamente através do seguinte 
texto:

"Se for necessário proceder à substituição de um único vice-presidente e houver 
apenas um candidato, este pode ser eleito por aclamação. O Presidente dispõe de 
poder discricionário para decidir se a eleição se faz por aclamação ou por 
escrutínio secreto. O candidato eleito ocupará, na ordem de precedência, o lugar 
do vice-presidente cessante.".

A carta do Presidente refere outros aspetos da eleição dos vice-presidentes sobre os quais a 
nossa comissão se debruçará posteriormente, "com vista a uma eventual modificação do 
Regimento".

2. Aspetos a examinar

O poder discricionário do Presidente relativamente à ordem de precedência dos vice-
presidentes deve ser limitado?

Segundo a interpretação que a AFCO faz do artigo 13.º, n.º 1 do Regimento, em situação 
de igualdade entre candidatos e lugares livres, o Presidente pode proceder a eleição por 
aclamação ou, em alternativa, por votação por escrutínio secreto, tal como previsto no 
artigo 169.º do Regimento. Em caso de eleição por aclamação, compete também ao 
Presidente a decisão sobre a ordem de precedência dos vice-presidentes (artigo 15.º, n.º 2, 
2.º parágrafo). Registamos a preocupação que poderia suscitar o facto de tal decisão, 
tomada pelo Presidente, não obter unanimidade. Uma solução poderia residir na 
possibilidade de quarenta deputados ou um grupo político contestarem a ordem de 
precedência proposta pelo Presidente, o que implicaria automaticamente uma votação.

Quando interrogado sobre os aspetos práticos das eleições dos vice-presidentes, o serviço 
responsável pelas eleições (DG Presidência, Direção da Sessão Plenária) prestou os 
esclarecimentos seguintes: quando existe acordo entre os grupos políticos quanto às 
pessoas a nomear, essas pessoas (por via de regra, 14) são eleitas por aclamação. Após esse 
ato estabelece-se, através de votação, a ordem de precedências. Tal votação justifica-se 
porque os grupos políticos podem chegar a acordo sobre as pessoas mas o mesmo nunca se 
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verifica quanto à ordem de precedência. Nesse caso, o Presidente renuncia a fazer uso do 
seu privilégio (juridicamente existente) de estabelecer a ordem de precedência. Caso os 
grupos políticos não cheguem a acordo sobre as pessoas a eleger ou caso tenham sido 
apresentadas candidaturas "independentes" procede-se a votação, sendo a ordem de 
precedência determinada pela ordem segundo a qual são eleitos os candidatos (artigo 15.º, 
n.º 2 do Regimento).

Com base nesta exposição, é proposta uma alteração do Regimento, a fim de alinhar o seu 
texto com a praxis do Parlamento.


