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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários insta a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no 
seu relatório:

Alterações

Alteração 1

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. Quando entender ser apropriado
encetar negociações após a aprovação de 
um relatório em comissão, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
toma, por maioria dos seus membros, e, 
caso a caso, para cada processo legislativo 
em causa, uma decisão quanto à abertura 
de negociações. O mandato de negociação 
comporta o relatório adotado em 
comissão, enquanto não for substituído 
por um novo mandato aprovado quer em 
comissão, quer em sessão plenária.

Alteração 2

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

Texto em vigor Alteração

2-A. A equipa de negociação inclui 
sistematicamente o presidente, o relator e 
todos os relatores-sombra, garantindo a 
representação de todos os grupos 
políticos. Embora seja desaconselhada, a 
substituição por um membro suplente 
pode, se necessário, ser tida em 
consideração, o mesmo sucedendo em 
relação à presença de outros participantes 
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em circunstâncias específicas, 
nomeadamente a negociação de pacotes.
O presidente assegura a presidência dos 
trílogos, vela por que sejam seguidos os 
procedimentos corretos e, se for caso 
disso, conduz as negociações relativas a 
questões institucionais, tais como as 
questões constantes de memorandos 
interinstitucionais ou de documentos 
comparáveis das comissões. O relator 
conduz as negociações sobre as questões 
legislativas de fundo. O relator não 
representa a posição do seu grupo político 
mas, sim, a da comissão.

Alteração 3

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

Texto em vigor Alteração

2-B. A decisão sobre a abertura de 
negociações em primeira leitura, a que se 
refere o n.º 2, será traduzida, transmitida 
ao Presidente e distribuída a todos os 
deputados. Será comunicada pelo 
Presidente na abertura do período de 
sessões subsequente à sua aprovação pela 
comissão competente.
.

Alteração 4

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

Texto em vigor Alteração

2-C. O ponto é inscrito no projeto de 
ordem do dia do período de sessões 
seguinte para apreciação e votação, e, se 
for o caso, debate, sobre a abertura de 
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negociações em primeira leitura se:
–  pelo menos, 40 deputados ou dois 
grupos políticos assim o solicitarem no 
prazo de 48 horas após a comunicação, 
ou
– a Conferência dos Presidentes assim o 
decidir na sua reunião ordinária 
subsequente à comunicação.
Caso contrário, a decisão relativa à 
abertura das negociações é considerada 
aprovada após a comunicação.
Em casos urgentes, os trílogos podem ter 
lugar antes da comunicação.

Alteração 5

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

Texto em vigor Alteração

2-D. Todos os documentos, incluindo os 
projetos escritos e os documentos 
oficiosos, serão distribuídos a toda a 
equipa negocial. Os documentos para 
debate nos trílogos são fornecidos, pelo 
menos, 24 horas antes de cada reunião.
Todos os projetos escritos e documentos 
oficiosos debatidos nos trílogos são 
disponibilizados à comissão, o que pode 
ocorrer por intermédio dos grupos, se for 
adequado.
O relator informa previamente a equipa 
de negociação antes de ter lugar todo e 
qualquer debate bilateral com a Comissão 
ou a Presidência do Conselho, presta 
informações sobre os temas analisados e 
distribui todas as propostas e documentos.
As negociações bilaterais não substituem 
as negociações no quadro do trílogo e não 
conduzem à conclusão de um acordo.
O presidente presta informações de modo 
formal sobre os progressos das 
negociações no trílogo ocorridos desde a 
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reunião precedente da comissão. Caso 
tenham ocorrido desenvolvimentos 
significativos ou se for necessário fixar 
prioridades, o relator e a equipa de 
negociação conduzem um debate.
Caso tenham ocorrido desenvolvimentos 
importantes e não seja possível convocar 
uma reunião da comissão de forma 
tempestiva, a equipa de negociação 
transmite informações aos coordenadores 
da comissão.
A comissão competente pode atualizar o 
mandato à luz dos progressos ocorridos 
nas negociações.

Alteração 6

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 
são informados sem demora e o 
compromisso é apresentado nessa 
comissão. Não havendo nenhuma objeção 
de qualquer membro da comissão 
competente, o texto acordado será 
apresentado pela comissão para 
apreciação pelo Parlamento sob a forma 
de um relatório ou de alterações de 
compromisso que podem assumir a forma 
de um texto consolidado.
Se um membro da comissão tiver objeções 
à apresentação do texto acordado em 
sessão plenária, a questão é submetida a 
votação na comissão e a decisão tomada 
por maioria simples. A votação pode ser 
aditada à ordem do dia dessa reunião da 
comissão.
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Alteração 7

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

Texto em vigor Alteração

3-A. Sem prejuízo do disposto no artigo 
57.º, n.º 2, quando um mandato é 
requerido pela sessão plenária mas não 
tenha lugar qualquer votação final sobre 
a resolução legislativa, aquando da 
votação final, podem ser apresentadas 
alterações pela comissão competente ou 
por um mínimo de 40 Deputados.

Alteração 8

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

Texto em vigor Alteração

3-B. Se for apreciado um projeto de ato 
legislativo em conformidade com o 
processo de comissões associadas, ao 
abrigo do artigo 50.º, ou do processo de 
reuniões conjuntas de comissões, ao 
abrigo do artigo 51.º, os referidos artigos 
também se aplicarão à decisão sobre a 
abertura de negociações e à condução das 
referidas negociações. Se for aplicável o 
artigo 50.º, em caso de desacordo entre as 
comissões competentes, prevalece a 
decisão da comissão principal sobre a 
questão de abrir ou não as negociações, 
sem prejuízo do processo referido no 
n.º 2-A.
Se for aplicável o artigo 51.º, em caso de 
desacordo entre as comissões 
competentes, as modalidades para a 
abertura e condução das referidas 
negociações serão decididas pelo 
Presidente da Conferência dos 
Presidentes das Comissões, em 
conformidade com os princípios 
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estabelecidos nos referidos artigos.
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RESULTADO DA VOTAÇÃO FINAL EM COMISSÃO

Data de aprovação 2.7.2012

Resultado da votação final +:
–:
0:

33
0
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Elena Băsescu, Sharon Bowles, Nikolaos Chountis, George Sabin 
Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Jean-Paul 
Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, 
Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner 
Langen, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez 
Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Theodor Dumitru Stolojan, 
Sampo Terho, Marianne Thyssen, Pablo Zalba Bidegain

Suplente(s) presente(s) no momento da 
votação final

Herbert Dorfmann, Bas Eickhout, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, 
Sophia in ‘t Veld, Olle Ludvigsson, Roberts Zīle


