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7 ª LEGISLATURA (2009-2014)

JANEIRO DE 2012

REUNIÕES CONSTITUTIVAS DAS COMISSÕES PARLAMENTARES

ARTIGOS DO REGULAMENTO RELATIVOS ÀS REUNIÕES CONSTITUTIVAS DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES

Artigo 12.º 
Presidência interina

1. Na sessão prevista no n.º 2 do artigo 134.º, bem como em qualquer outra sessão 
consagrada à eleição do Presidente e da Mesa, o Presidente cessante ou, na falta deste, um 
Vice-Presidente cessante por ordem de precedência ou, na falta deste, o deputado em funções há 
mais tempo, ocupará a presidência até à proclamação da eleição do Presidente.

2. Durante a presidência do deputado que ocupar interinamente a presidência ao abrigo do 
n.º 1 não é permitido qualquer debate cujo objeto seja estranho à eleição do Presidente ou à 
verificação de poderes.

O deputado ou deputada que ocupar provisoriamente a presidência ao abrigo do n.º 1 exercerá 
os poderes do Presidente referidos no segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 3.º. Qualquer outra 
questão relacionada com a verificação de poderes levantada durante a presidência do referido 
deputado será enviada à comissão encarregada da verificação de poderes.

Artigo 13.º
Candidaturas e disposições gerais

1. O Presidente, os vice-presidentes e os questores são eleitos por escrutínio secreto, nos 
termos do artigo 169.º. As candidaturas devem ser apresentadas com a concordância dos 
interessados. As candidaturas só podem ser apresentadas por um grupo político ou por um 
mínimo de 40 deputados. No entanto, se o número de candidaturas não exceder o número de 
lugares a preencher, os candidatos poderão ser eleitos por aclamação.

Se for necessário proceder à substituição de um vice-presidente e houver apenas um candidato, 
este último 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.

2. Na eleição do Presidente, dos vice-presidentes e dos questores deve, de forma global, 
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assegurar-se uma representação equitativa dos Estados-Membros e das tendências políticas.

Artigo 14.º 
Eleição do Presidente – Discurso inaugural

1. O Presidente é eleito em primeiro lugar. Antes de cada uma das voltas do escrutínio, as 
candidaturas devem ser apresentadas ao deputado que ocupar interinamente a presidência ao 
abrigo do artigo 12.º, que delas informará o Parlamento. Se, após o terceiro escrutínio, nenhum 
dos candidatos tiver obtido a maioria absoluta dos votos expressos, só poderão candidatar-se à 
quarta volta do escrutínio os dois candidatos que na terceira volta tenham obtido maior número 
de votos. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso.

2. Logo que o Presidente seja eleito, o deputado que ocupar interinamente a presidência ao 
abrigo do artigo 12.º ceder-lhe-á o lugar. O discurso inaugural só poderá ser proferido pelo 
Presidente eleito.

Artigo 164.º 
Direito de voto

O direito de voto é pessoal.

Os deputados votarão individual e pessoalmente.
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Qualquer infração ao disposto no presente artigo será considerada como perturbação grave da 
ordem, na aceção do n.º 1 do artigo 153.º, e terá as consequências legais previstas nesse artigo. 

Artigo 168.º
Votação eletrónica

1. O Presidente poderá decidir em qualquer momento que as votações previstas nos artigos 
165.º, 167.º e 169.º se realizem pelo sistema eletrónico.

Se, por razões de ordem técnica, for impossível utilizar o sistema eletrónico, a votação 
realizar-se-á nos termos do artigo 165.º, do n.º 2 do artigo 167.º ou do artigo 169.º.

As modalidades técnicas de utilização deste sistema serão regulamentadas por instruções da 
Mesa.

2. Se for utilizado o sistema eletrónico, só se registará o resultado numérico da votação.
No entanto, se tiver sido requerida a votação nominal nos termos do n.º 1 do artigo 167.º, o 
resultado da votação será registado nominalmente e exarado na ata da sessão. A lista dos 
votantes será organizada por grupos políticos, seguindo-se a ordem alfabética dos nomes dos 
deputados.

3. A votação nominal far-se-á nos termos do n.º 2 do artigo 167.º sempre que a maioria dos 
deputados assim o requeira. Na verificação do cumprimento desta condição poderá utilizar-se o 
sistema previsto no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 169.º 
Votação por escrutínio secreto

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 13.º, no n.º 1 do artigo 186.º e no segundo 
parágrafo do n.º 2 do artigo 191.º, as votações para nomeações serão feitas por escrutínio 
secreto.

No cálculo dos votos expressos, só serão tidos em consideração os boletins que mencionem os
nomes dos deputados cuja candidatura tenha sido entregue.

2. Qualquer votação pode realizar-se igualmente por escrutínio secreto a pedido de pelo 
menos um quinto dos membros que compõem o Parlamento. O pedido deverá ser apresentado 
antes da abertura da votação.

Quando um pedido de votação por escrutínio secreto for apresentado por pelo menos um quinto 
dos membros que compõem o Parlamento antes da abertura da votação, o Parlamento tem de 
proceder a essa votação.

3. Os pedidos de votação por escrutínio secreto têm prioridade sobre os pedidos de votação 
nominal.

4. Em caso de escrutínio secreto, a contagem dos votos será feita por dois a oito 
escrutinadores tirados à sorte entre os deputados, salvo em caso de votação eletrónica.

No caso das votações nos termos do n.º 1, os candidatos não poderão ser escrutinadores.
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Os nomes dos deputados que participarem numa votação por escrutínio secreto serão 
registados na ata da sessão durante a qual se tiver realizado a votação.

Artigo 186.º 
Composição das comissões

1. A eleição dos membros das comissões e das comissões de inquérito realizar-se-á após a 
apresentação de candidaturas pelos grupos políticos e pelos deputados não inscritos. A 
Conferência dos Presidentes submeterá propostas ao Parlamento. A composição das comissões 
deverá refletir, tanto quanto possível, a composição do Parlamento.

Quando os deputados mudarem de grupo político, continuarão a manter, até ao fim do seu 
mandato de dois anos e meio, os lugares que ocupam nas comissões parlamentares. No entanto, 
se essa mudança alterar a representação equitativa das diferentes tendências políticas numa 
comissão, a Conferência dos Presidentes deve apresentar, em conformidade com o 
procedimento a que se refere a segunda frase do n.º 1, novas propostas para a composição 
dessa comissão, de modo que os direitos individuais do deputado em causa sejam garantidos.

A proporcionalidade da distribuição de lugares nas comissões entre os grupos políticos não 
deve afastar-se do número inteiro adequado mais próximo. Se um grupo decidir não ocupar 
lugares numa comissão, esses lugares ficarão vagos e o tamanho da comissão será reduzido em 
consequência. Não são permitidas trocas de lugares entre os grupos políticos.

2. Só serão admissíveis alterações às propostas da Conferência dos Presidentes se forem 
apresentadas por um mínimo de 40 deputados. O Parlamento pronunciar-se-á sobre essas 
alterações por escrutínio secreto.

3. Considerar-se-ão eleitos os deputados cujos nomes estiverem incluídos nas propostas da 
Conferência dos Presidentes, eventualmente alteradas nos termos do n.º 2.

4. Se um grupo político não apresentar candidaturas a uma comissão de inquérito nos 
termos do n.º 1 no prazo fixado pela Conferência dos Presidentes, esta submeterá ao Parlamento 
apenas as candidaturas que lhe tiverem sido comunicadas dentro desse prazo.

5. A Conferência dos Presidentes pode decidir preencher provisoriamente as vagas abertas 
numa comissão, com o acordo dos deputados a nomear e tendo em conta o disposto no n.º 1.

6. Estas modificações serão submetidas ao Parlamento, para ratificação, na sessão seguinte.

Artigo 187.º 
Suplentes

1. Os grupos políticos e os deputados não inscritos podem nomear para cada comissão um 
número de suplentes permanentes igual ao número de membros titulares que os representem
nessa comissão. O Presidente deverá ser informado dessas nomeações. Os suplentes 
permanentes terão direito a assistir às reuniões da comissão, a usar da palavra e, em caso de 
ausência do membro titular, a participar nas votações.

2. Além disso, na ausência do membro titular e caso não tenham sido nomeados suplentes 
permanentes, ou na ausência destes, o membro titular poderá fazer-se representar por outro 
membro do seu grupo político, com direito de voto. O nome deste suplente deve ser comunicado 
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ao presidente da comissão antes do início da votação.

O n.° 2 aplica-se, com as necessárias adaptações, aos deputados não inscritos.

A comunicação prévia prevista na última frase do n.° 2 deve ser feita antes do final da 
discussão ou antes do início da votação do ponto ou pontos para os quais o membro titular se 
tenha feito representar.

 * * *

As disposições do presente artigo articulam-se em torno de duas ideias perfeitamente definidas 
neste texto:

– um grupo político não pode ter numa comissão mais suplentes permanentes do 
que membros titulares;

– apenas os grupos políticos têm o direito de nomear suplentes permanentes, desde 
que informem o Presidente.

Concluindo:

– o estatuto de suplente permanente decorre exclusivamente da filiação num grupo 
político determinado;

– se o número de membros titulares de que um grupo político dispõe numa 
comissão for alterado, o número máximo de suplentes permanentes que aquele 
pode nomear para essa comissão será alterado em consequência;

– os deputados que mudem de grupo político não poderão conservar o estatuto de 
suplente permanente que tinham no seu grupo de origem;

– um membro de uma comissão não poderá em caso algum ser suplente de um 
colega filiado noutro grupo político.

Artigo 190.º
Subcomissões

1. Mediante a concordância prévia da Conferência dos Presidentes, as comissões 
permanentes ou especiais poderão, no interesse dos seus trabalhos, constituir internamente uma 
ou mais subcomissões, estabelecendo ao mesmo tempo a sua composição, nos termos do artigo 
186.º, e as suas competências. As subcomissões respondem perante a comissão que as tiver 
constituído.

2. Aplica-se às subcomissões o procedimento adotado para as comissões.

3. Os suplentes têm assento nas subcomissões nas mesmas condições previstas para as 
comissões.

4. A aplicação destas disposições deve garantir a relação de dependência entre uma 
subcomissão e a comissão no seio da qual tiver sido constituída. Para este efeito, os membros 
titulares de uma subcomissão serão escolhidos de entre os membros da comissão principal.
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Artigo 191.º 
Mesas das comissões

1. Na primeira reunião subsequente à eleição dos membros das comissões nos termos do 
artigo 186.º, estas elegerão, em escrutínios distintos, o presidente e os vice-presidentes, que 
constituirão a respetiva mesa. O número de vice-presidentes a eleger será determinado pelo 
Parlamento com base numa proposta da Conferência dos Presidentes.

Esta disposição não impede o presidente da comissão principal de envolver os presidentes das 
subcomissões nos trabalhos da mesa, nem de lhes permitir presidir a debates sobre temas 
tratados especificamente pelas respetivas subcomissões – pelo contrário, permite-o –, desde que 
este modo de proceder seja inteiramente submetido à apreciação da mesa e que esta dê o seu 
acordo.

2. Se o número de candidatos corresponder ao número de lugares a preencher, a eleição 
poderá fazer-se por aclamação.

Caso contrário, ou a pedido de um sexto dos membros da comissão, a eleição será realizada por 
escrutínio secreto.

Em caso de candidatura única, para ser eleito, o candidato deverá obter a maioria absoluta dos 
votos expressos, contando-se para o efeito os votos a favor e os votos contra.

Caso exista mais de uma candidatura na primeira volta da eleição, será eleito o candidato que 
obtiver a maioria absoluta dos votos expressos, tal como definido no terceiro parágrafo. Na 
segunda volta, será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos. Em caso de empate, 
será eleito o candidato mais idoso.

Se for necessária uma segunda volta, podem ser designados novos candidatos.

Artigo 195.º 
Votações em comissão

1. Qualquer deputado pode propor alterações para apreciação em comissão.

2. Para que as votações em comissão sejam válidas é necessária a presença efetiva de um 
quarto dos seus membros. No entanto, se um sexto dos membros da comissão o requerer antes 
do início da votação, esta só será válida se nela participar a maioria dos seus membros.

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.

4. O presidente da comissão participa nos debates e nas votações, mas não tem voto de 
qualidade.

5. Tendo em consideração as alterações propostas, em vez de proceder à votação, a 
comissão pode pedir ao relator que apresente um novo projeto que tenha em conta o maior 
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número possível de alterações. Neste caso, fixar-se-á novo prazo para a apresentação de 
alterações a esse projeto.

Artigo 196.º 
Disposições respeitantes à sessão plenária aplicáveis em comissão

Os artigos 12.º, 13.º, 14.º, 17.º, 18.º, 36.º a 44.º, 148.º, os n.os 2 e 10 do artigo 149.º, os artigos 
152.º, 154.º, 156.º a 159.º, 161.º, o n.º 1 do artigo 163.º, e os artigos 164.º, 165.º, 168.º, 169.º, 
171.º a 174.º, 177.º e 178.º aplicam-se, com as necessárias adaptações, às reuniões das 
comissões.
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Anexo I do Regimento
Em 1 de dezembro de 2011, a Alteração ao Regimento, nomeadamente o Código de 
conduta para os deputados ao Parlamento Europeu em matéria de interesses financeiros e 
de conflitos de interesses (P7_TA-PROV(2011)0540) foi aprovada em Sessão Plenária, 
apesar de o texto consolidado ainda ter de ser definido.  Espera-se, contudo, que a 
resolução entre em vigor em janeiro de 2012.


