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SUGGESTIONS

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. Nos casos em que a comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
considere adequado iniciar as referidas 
negociações após a aprovação de um 
relatório na primeira leitura, a comissão 
toma uma decisão sobre a abertura de 
negociações por maioria dos seus membros 
e caso a caso para cada processo 
legislativo em apreço. Regra geral, essa 
decisão deve incluir um mandato e 
especificar a composição da equipa 
negocial, que deve incluir, pelo menos, o 
presidente, o relator e os relatores 
sombra.

Regra geral, o mandato consistirá no 
relatório aprovado pela comissão.

Or. en

Justificação

A bem da clareza e da transparência, bem como para assegurar uma representação 
equitativa de todos os grupos políticos nos trílogos, deve ficar bem claro que a composição 
da equipa negocial será sempre a descrita na alteração. Quanto ao mandato, a melhor forma 
de assegurar que a equipa negocial respeita plenamente a vontade da comissão consiste em 
limitar o mandato ao relatório. Alargar o dito a outras “orientações” só criará confusão.
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Alteração 2

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 entregue ao Presidente.
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

Alteração 3

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

Texto em vigor Alteração

2-B. A pedido de dois grupos políticos ou 
um mínimo de 40 deputados, apresentado 
à Conferência dos Presidentes onde o 
projeto de ordem do dia for aprovado, a 
Conferência dos Presidentes pode decidir 
incluir na ordem do dia do período de 
sessões onde será feito o anúncio uma 
votação e um debate sobre a questão de 
abrir ou não negociações.

Or. en
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Alteração 4

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

Texto em vigor Alteração

2-C. Na ausência dum pedido nos termos 
do n.º 2-B, a equipa negocial pode iniciar 
as negociações.

Or. en

Alteração 5

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

Texto em vigor Alteração

2-D. A equipa negocial, cuja composição 
é descrita no n.º 2, será liderada pelo 
presidente da comissão competente.
Todos os documentos - incluindo os 
projetos escritos e os documentos 
oficiosos - serão distribuídos a toda a 
equipa negocial. Os documentos para 
debate nos trílogos serão fornecidos, pelo 
menos, 24 horas antes de cada reunião.
A equipa negocial deve informar a 
comissão na sua reunião imediatamente a 
seguir a cada reunião com o Conselho e a
Comissão (trílogo) acerca dos progressos 
e do resultado das negociações. Todos os 
projetos escritos e documentos oficiosos 
debatidos nos trílogos serão 
disponibilizados à comissão, o que pode 
ocorrer através dos grupos, se for 
adequado.
Quando não for possível convocar 
atempadamente uma reunião da 
comissão, a equipa negocial apresentará 
um relatório aos coordenadores da 
comissão.
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Or. en

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 
serão informados sem demora e o 
compromisso deve ser apresentado nessa 
comissão.

Não havendo nenhuma objeção de 
qualquer membro da comissão 
competente, o texto acordado será 
apresentado pela comissão para 
apreciação pelo Parlamento Europeu sob 
a forma duma alteração contendo um 
texto consolidado.
Se um membro da comissão competente 
objetar à apresentação do texto acordado 
em sessão plenária, a questão será 
submetida a votação na comissão e a 
decisão tomada por maioria simples.

Or. en

Alteração 7

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 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 
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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 
estabelecidos nos referidos artigos.

Or. en


