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Alteração dos artigos 166.º (votação final) e 195.º, n.º 3 (votações em comissão)

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 166

Texto em vigor Alteração

Quando se submeter à votação uma 
proposta de ato legislativo, quer se trate 
de uma votação única ou final, o 
Parlamento pronunciar-se-á por votação 
nominal utilizando o sistema de votação 
eletrónica.

Qualquer votação final de um relatório 
elaborado pelo Parlamento será efetuada
por votação nominal, utilizando o sistema 
de votação eletrónica.

Or. en

Justificação

Taking into account the study ‘Democratic scrutiny, transparency, and modalities of vote in 
the national parliaments of the Member States and in the European Parliament’ produced at 
the request of the Committee on Constitutional Affairs, the proposed change to the Rules of 
Procedure aims to align Parliament’s practice with the best practices in other parliaments of 
the European Union.

The proposed amendment will also increase transparency and thus the democratic 
accountability of Members to the electorate and citizens. Voters have a right to know how 
their elected representatives have voted in order to be able to hold them to account.

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 195 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. As votações em comissão realizam-se 
por braços erguidos, a menos que um 
quarto dos seus membros requeira votação 
nominal. Neste caso, proceder-se-á à 
votação nos termos do n.º 2 do 
artigo 167.º.

3. As votações em comissão realizam-se 
por braços erguidos, a menos que se trate 
da votação final de um relatório 
elaborado por uma comissão ou que um 
quarto dos seus membros requeira votação 
nominal. Neste caso, proceder-se-á à 
votação nos termos do artigo 167.º, n.º 2.



RE\937122PT.doc 3/3 PE509.865v01-00

PT

Or. en


