
PR\928877PT.doc PE506.183v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Constitucionais

2012/2124(REG)

7.5.2013

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a alteração do artigo 81.º do Regimento do Parlamento Europeu
(2012/2124(REG))

Comissão dos Assuntos Constitucionais

Relator: Rafał Trzaskowski



PE506.183v01-00 2/10 PR\928877PT.doc

PT

PR_REG

Í N D I C E

Página

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

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................6



PR\928877PT.doc 3/10 PE506.183v01-00

PT

PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 81.º do Regimento do Parlamento Europeu
(2012/2124(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões, 
datada de 9 de dezembro de 2011,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A7-0000/2013),

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

2. Assinala que as alterações entrarão em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões e aplicar-se-ão aos processos de aprovação em que a comissão competente não 
tenha ainda adotado uma recomendação.

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

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81

Texto em vigor Alteração

1. Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento tomará 
uma decisão com base em recomendação 
da sua comissão competente visando 
aprovar ou rejeitar o ato em questão.

1. Quando lhe for pedida a sua aprovação 
para um ato proposto, o Parlamento 
adotará a sua decisão tendo em conta a
recomendação da sua comissão competente 
visando aprovar ou rejeitar o ato em 
questão. A recomendação incluirá 
citações, mas não considerandos. Poderá 
incluir uma justificação sucinta, da 
responsabilidade do relator e que não será 
posta à votação. As alterações 
apresentadas em comissão só serão 
admissíveis se pretenderem inverter a 
recomendação proposta pelo relator.
2. A comissão competente pode apresentar 
uma proposta de resolução não-legislativa 
que acompanhe a sua recomendação.
3. A comissão competente ocupar-se-á do 
pedido de aprovação sem demoras 
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indevidas. Se a comissão competente não 
tiver adotado uma recomendação no 
prazo de quatro meses depois de o pedido 
de aprovação lhe ser enviado, a 
Conferência dos Presidentes poderá 
inscrever o assunto na ordem do dia de 
um período de sessões subsequente, para 
apreciação. 

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
atos para os quais o Tratado da União 
Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
preveem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser 
apresentadas alterações. A maioria exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do 
Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
que constitua a base jurídica do ato 
proposto.

4. O Parlamento decidirá sobre os atos 
para os quais o Tratado da União Europeia 
ou o Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia preveem a sua aprovação 
mediante uma única votação sobre a 
aprovação, independentemente de a 
recomendação da comissão ir no sentido 
da aprovação ou da rejeição do ato, não 
podendo ser apresentadas alterações. A 
maioria exigida para a aprovação é a 
prevista no artigo do Tratado da União 
Europeia ou do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia que 
constitua a base jurídica do ato proposto
ou, caso aí não se indique a maioria, a 
maioria dos votos expressos. Se a maioria 
requerida não for alcançada, considerar-
se-á que o ato proposto não foi aprovado.

2. No caso de tratados de adesão, de 
acordos internacionais ou de verificação da 
existência de uma violação grave e 
persistente dos princípios comuns por parte 
de um Estado-Membro, aplicar-se-ão, 
respetivamente, os artigos 74.º-C, 90.º e 
74.°-E. Aos processos de cooperação 
reforçada relativa a domínios abrangidos 
pelo processo legislativo ordinário 
aplicar-se-á o artigo 74.°-G.

5. Além disso, no caso , de acordos 
internacionais, de tratados de adesão ou de 
verificação da existência de uma violação 
grave e persistente dos princípios 
fundamentais por parte de um 
Estado-Membro, da definição da 
composição do Parlamento, do 
estabelecimento de uma cooperação 
reforçada entre Estados-Membros ou da 
adoção do quadro financeiro plurianual, 
aplicar-se-ão, respetivamente, os artigos 
90.º, 74.º-C,  74.°-E, 74º-F, 74º-G e 75º.

3. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto ou para um acordo internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento, a título 
de contributo para um resultado positivo 
do processo, um relatório provisório sobre 
a proposta, acompanhado de uma proposta 
de resolução que contenha recomendações 

6. Quando for necessária a aprovação do 
Parlamento para um ato legislativo 
proposto, a comissão competente poderá 
apresentar ao Parlamento um relatório 
provisório sobre a proposta da Comissão 
que contenha uma proposta de resolução 
compreendendo recomendações para a 
alteração ou a aplicação do ato proposto.
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para a alteração ou a aplicação do ato 
proposto.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O presente relatório ocupa-se da forma pela qual o Parlamento dá a sua aprovação nos 
processos em que esta é exigida ao abrigo dos Tratados (processo de aprovação).

1) Processo de aprovação

O processo de aprovação, anteriormente conhecido como de parecer favorável, foi introduzido 
pelo Ato Único Europeu de 1986 em dois domínios: acordos de associação e acordos relativos 
a adesões. O âmbito de aplicação deste processo foi alargado em todas as modificações 
subsequentes dos Tratados. Constitui agora, ao abrigo do Tratado de Lisboa, um “processo 
legislativo especial” na aceção do artigo 289.º, n.º 2 do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia.

Os casos em que se aplica o processo de aprovação são exaustivamente definidos pelos 
Tratados. São principalmente os seguintes:

– Acordos que criam um quadro institucional específico, acordos com consequências 
orçamentais significativas para a União ou acordos que abranjam domínios aos quais seja 
aplicável o processo legislativo ordinário ou o processo legislativo especial, quando a 
aprovação do Parlamento Europeu for obrigatória;1

– Acordos de adesão;2
– Aplicação da cláusula de flexibilidade;3

– Instituição de uma cooperação reforçada;4

– Adesão à Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais;5

– Aprovação do quadro financeiro plurianual;6

– Processo uniforme para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu;7
– Composição do Parlamento;8
– Aprofundamento dos direitos dos cidadãos da União;9
– Decisões do Conselho e do Conselho Europeu sobre a existência de uma violação grave e 

persistente dos valores da União;10

– Medidas de execução do sistema de recursos próprios da União.11

2) Regimento

                                               
1 Artigo 218.º, n.º 6, alínea a), TFUE
2 Artigo 49.º TUE
3 Artigo 352.º do TFUE
4 Artigo 329.°, n.° 1, TFUE
5 Artigo 218.º, n.º 6, alínea a), TFUE
6 Artigo 312.°, n.° 2, TFUE
7 Artigo 223.º, n.º 1, segundo parágrafo TFUE
8 Artigo 14.º, n.º 2, segundo parágrafo TUE
9 Artigo 25.º, segundo parágrafo TFUE
10 Artigo 7.º, n.º 1 e 2 TUE
11 Artigo 311.°, n.° 4, TFUE
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No Regimento, estes casos correspondem a uma regra geral (artigo 81.º) e a um certo número 
de regras especiais que estabelecem disposições para casos específicos como “lex specialis” 
remetendo senão para a regra geral do artigo 81.º. Essas regras especiais são: o artigo 90.º, 
acordos internacionais; artigo 74.º-C, Tratados de adesão; artigo 74.º-G, cooperação 
reforçada; Artigo 74.º-F, composição do Parlamento; e artigo 74.º-E, decisões do Conselho e 
do Conselho Europeu relativas a uma violação dos princípios fundamentais da União. 

A regra geral do artigo 81.º – para efeitos do presente documento a mais importante – tem a
seguinte redação: 

Artigo 81.º, n.ºs 1 e 3

1. Quando lhe for pedida a sua aprovação para um ato proposto, o Parlamento tomará uma 
decisão com base em recomendação da sua comissão competente visando aprovar ou 
rejeitar o ato em questão.

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os atos para os quais o Tratado da União Europeia 
ou o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia preveem a sua aprovação 
mediante uma única votação, não podendo ser apresentadas alterações. A maioria exigida 
para a aprovação é a prevista no artigo do Tratado da União Europeia ou do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia que constitua a base jurídica do ato proposto.

3. Quando for necessária a aprovação do Parlamento para um ato legislativo proposto ou 
para um acordo internacional previsto, a comissão competente poderá decidir apresentar 
ao Parlamento, a título de contributo para um resultado positivo do processo, um relatório 
provisório sobre a proposta, acompanhado de uma proposta de resolução que contenha 
recomendações para a alteração ou a aplicação do ato proposto.”

A forma de recomendação da comissão não se encontra especificada no artigo 81.º. Contudo, 
assume normalmente a forma de resolução legislativa pela qual o Parlamento dá ou nega a sua 
aprovação ao ato em questão. A menos que os Tratados disponham em contrário, a aprovação 
do Parlamento exige a maioria dos votos expressos1. Em alguns casos é necessária a maioria 
dos membros que compõem o Parlamento, como no caso da adesão de um novo Estado-
Membro ou do processo eleitoral2

3) Envio à AFCO

O Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões Klaus-Heiner Lehne, assinalou 
em carta de 9 de dezembro de 2011 que as práticas estabelecidas nas comissões parlamentares 
no que respeita aos procedimentos de aprovação variam consideravelmente3. Klaus-Heiner 
Lenhe convidou a AFCO, em nome dos Presidentes das Comissões “a rever as regras 
aplicáveis do Regimento tendo em vista clarificar os procedimentos de aprovação e torná-los 

                                               
1 Artigo 231.º do TFUE
2 Artigo 81.º, n.º 1, segundo parágrafo
3 Ver também a análise efetuada pela Unidade de Coordenação Legislativa (DG Políticas Internas da União) em 
setembro de 2011. 
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mais transparentes e possivelmente mais eficazes”. A carta inclui também quatro questões a 
tomar em consideração pela AFCO. Essas questões podem, para efeitos das deliberações em 
comissão, ser reduzidas às seguintes três questões essenciais:

– Deverão os considerandos ser admissíveis no projeto de recomendação e na recomendação 
da comissão competente ao plenário?

– Deverão as alterações ao projeto de recomendação ser admissíveis em comissão e na 
recomendação em plenário e, se assim for, alterações a que partes da recomendação?

– Deverá um voto negativo sobre o parágrafo da recomendação que contém a decisão 
(parágrafo decisório) ser interpretado como um voto a favor ou contra? 

4) Considerandos

Constituindo os considerandos parte de uma recomendação apresentada pela comissão 
competente ao plenário, têm até agora sido considerados como inadmissíveis, exceto quando 
se relacionem com factos ou textos sendo assim equivalentes a citações1.

O raciocínio subjacente a esta prática é que, caso fosse acompanhada por considerandos, a 
decisão que o Parlamento deve tomar (sim ou não) seria menos clara e perderia peso. Outra 
justificação para esta posição é que a resolução legislativa num relatório legislativo que se 
ocupa de uma proposta da Comissão pode também não ter considerandos (artigo 55.º, n.º 2). 
Comentários políticos e pedidos relativos ao ato ou acordo proposto poderiam, antes de serem 
adotados ou celebrados, encontrar expressão no relatório provisório em conformidade com os 
artigos 81.º, n.º 3 e 90.º, n.º 4.

Por outro lado, por uma questão de interesse político, se não de necessidade, é desejável que o 
Parlamento fundamente a sua decisão. 
Uma solução intermédia proposta no presente relatório consiste em não permitir 
considerandos, permitindo porém à comissão competente juntar à sua recomendação para 
plenário uma proposta de resolução não-legislativa.  Ao fazê-lo, a comissão/as comissões e 
mais tarde o plenário, terão a possibilidade de tecer observações sobre o ato proposto e de 
explicar detalhadamente a sua posição sobre o mesmo. A relação de forças no interior do 
Parlamento assegurará normalmente que a resolução tal como adotada não esteja em contraste 
com a decisão tomada acerca da aprovação (ver infra).

5) Alterações

Dado que os considerandos não são admitidos em plenário, não se põe consequentemente a 
questão das alterações. Este raciocínio tem a ver com a formulação do artigo 81.º: “O 
Parlamento pronunciar-se-á sobre os atos para que o Tratado da União Europeia ou o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia preveem a sua aprovação mediante uma única 

                                               
1  Há que notar que neste momento o modelo de texto relevante utilizado pelo Parlamento não prevê de todo 
considerandos. 
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votação, não podendo ser propostas alterações”1. Não há qualquer dúvida de que esta 
disposição se aplica ao texto do próprio ato. A disposição específica sobre os tratados 
internacionais traz o seguinte esclarecimento: 

“Artigo 90 – n.º 7

7. O Parlamento dará o seu parecer ou a sua aprovação sobre a celebração, renovação ou 
alteração de um acordo internacional ou de um protocolo financeiro celebrado pela União 
Europeia pronunciando-se numa única votação, por maioria dos votos expressos. Não são
admissíveis alterações ao texto do acordo ou do protocolo.”

O objetivo da exclusão do texto do ato é, tendo em mente as eventuais consequências de 
longo alcance da decisão do Parlamento, assegurar que a decisão do Parlamento seja 
inequívoca e incondicional. No que respeita aos acordos internacionais, outra razão é que um 
acordo que foi negociado não pode ser modificado unilateralmente de qualquer forma. O 
mesmo raciocínio não se aplica no entanto a eventuais elementos do projeto de recomendação 
como citações, considerandos ou a parte dispositiva. Se, como aqui se propõe, a 
recomendação da comissão não puder incluir considerandos (sendo a sua função assumida por 
uma proposta de resolução) as eventuais alterações limitar-se-iam - e deveriam limitar-se - ao 
parágrafo decisório. No que respeita a este último elemento, a possibilidade de alterações é 
sem dúvida importante para evitar qualquer dúvida quanto à posição precisa da comissão/ das 
comissões. 

6) Votações

Quando a decisão proposta no projeto de recomendação em comissão ou a recomendação em 
plenário não obtiverem a maioria necessária e não for apresentada uma alteração em sentido 
contrário ou esta também não obtiver a maioria requerida, surge a questão de saber como se 
deve encarar este resultado. Deverá ser considerado  no sentido em que a comissão ou o 
plenário, conforme o caso, não tomou uma decisão, ou será uma decisão em sentido contrário 
daquilo que foi proposto? Esta última interpretação significaria que, se se propõe a aprovação 
do ato em questão e a proposta não obtém maioria, o ato se considera rejeitado e 
inversamente, quando uma proposta de rejeição não obtiver a maioria, o ato considera-se 
aprovado2.

Costumava ser esta a interpretação utilizada na prática em plenário, justificada pela referência 
ao artigo 90.º, n.º 9: “Se o Parlamento decidir não dar a sua aprovação a um acordo 
internacional, o Presidente informará o Conselho de que o acordo em questão não pode ser 
celebrado”. Desde a votação sobre o acordo ACTA em 4 de julho de 2012, a prática do 
Parlamento mudou e consiste agora em votar sobre a aprovação independentemente do que 
tenha sido a recomendação da comissão. Se a aprovação não obtiver a maioria, o ato 
considera-se rejeitado.

                                               
1 Artigo 81.º, n.º 1, segundo parágrafo 
2 Ver por exemplo o artigo 210.º, n.º 3 sobre os Partidos Políticos Europeus: “O Parlamento pronunciar-se-á por 
maioria dos votos expressos sobre a proposta de decisão pela qual verifica que o partido político em causa 
respeita os princípios enumerados no n.º 1 ou não os respeita. Não poderão ser apresentadas alterações. Em 
ambos os casos, se a proposta de decisão não obtiver a maioria, será considerada aprovada a decisão contrária.” 
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Há que ter em conta dois aspetos ao responder esta questão. Primeiramente, com base na 
importância da aprovação do Parlamento enquanto parte do processo legislativo, poder-se-ia 
argumentar que a aprovação tem que ser dada através de um ato positivo, e não pela 
construção de um ato do Parlamento em sentido contrário. Em segundo lugar, poderá haver 
um problema com esta solução quando se tratar dos mínimos exigíveis para certas decisões de 
aprovação (maioria dos membros por exemplo no artigo 49º TUE, acordos de adesão, art. 
312º nº 2 TFUE, quadro financeiro plurianual, art. 223º nº 1 TFUE, processo eleitoral, maioria 
de dois terços que represente a maioria dos membros do art. 7º TUE conjugado com o art. 
354º TFUE, violação dos valores da União).

Surge aqui a questão de saber se um voto por maioria simples contra uma recomendação 
negativa (mas não pela maioria qualificada exigida) poderá não obstante ser considerado uma 
aprovação. Em minha opinião, não pode. 

O propósito de se exigir uma maioria especial para decisões do Parlamento é garantir que uma 
decisão de grande importância não possa ser tomada por uma maioria fortuita num momento 
em que a frequência do plenário seja baixa. Esse propósito não será atingido se um voto 
negativo por maioria simples tiver em certas circunstâncias o mesmo efeito que um voto para 
o qual se exige maioria qualificada.

Estas dificuldades poderiam ser evitadas se o voto de aprovação em plenário fosse 
"desligado" do projeto de recomendação ou da recomendação ao plenário. Por outras 
palavras, só a questão da aprovação é posta à votação, independentemente do que o relator ou 
a comissão , conforme o caso, recomende. Um ato que não obtivesse a respetiva maioria 
considerar-se-ia rejeitado. O termo "recomendação" teria neste caso o sentido que 
normalmente tem, uma proposta sem qualquer força vinculativa. Tal não significa no entanto 
que não tenha relevância política.

A prática do Parlamento mudou a este propósito, como se mencionou, desde a votação sobre o 
acordo ACTA em 4 de julho de 2012. Proponho que se alinhe o Regimento por esta prática.

Na fase de comissão as coisas são ligeiramente diferentes, uma vez que o projeto de 
recomendação apresentado pelo relator sugere uma "decisão Sim ou Não". Aplicar o princípio 
"nada de decisões fictícias" a que sou favorável significa aqui que a comissão, nos casos em 
que não siga o relator, não emitirá qualquer recomendação e terá que começar com um novo 
projeto. Dado que esta situação não pode durar sempre, haverá que prever um prazo (ver 
artigo 81.º n.º 3 do regimento (novo)).1

                                               
1 Ver também a interpretação da Comissão dos Assuntos Constitucionais sobre o resultado de um empate na 
votação de uma proposta de não intervenção em processo judicial - artigo 159.º n.º 3), P7_TA-PROV(2013)0121


