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Parlamento Europeu

Direção-Geral da Presidência

Direção da Sessão Plenária

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guia da Sessão Plenária

1 - ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

1.1 PRESIDENTE

Funções do Presidente (artigo 22.º do Regimento)

O Presidente dirige as atividades do Parlamento e dos seus órgãos e dispõe de todos os poderes
para presidir aos trabalhos da Instituição e assegurar o seu correto desenrolar.

Cabe ao Presidente da sessão abrir, suspender e encerrar a sessão, assegurar o respeito do
Regimento, manter a ordem, conceder o uso da palavra, dar por encerrados os debates, pôr os
assuntos a votação e proclamar os resultados das votações.

Eleição do Presidente (artigos 15.º e 16.º do Regimento)

O Presidente é eleito por escrutínio secreto. As candidaturas só podem ser apresentadas por um
grupo político ou por um mínimo de 40 deputados. Antes de cada uma das voltas do escrutínio, as
candidaturas são entregues ao deputado que assume interinamente a presidência, nos termos do
artigo 14.º do Regimento, que as anuncia ao 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 tenham obtido o maior número de votos na terceira volta.

Em caso de empate, é eleito o candidato mais idoso.

Imediatamente após a eleição do Presidente, o deputado que assume interinamente a presidência
cede-lhe o lugar. O discurso inaugural apenas pode ser proferido pelo Presidente eleito.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-022+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-016+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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1.2 VICE-PRESIDENTES

Funções dos vice-presidentes (artigo 23.° do Regimento)

Em caso de ausência, impedimento ou participação num debate por parte do Presidente, este é
substituído pelos vice-presidentes.

Eleição dos vice-presidentes (artigos 15.º e 17.º do Regimento)

Os vice-presidentes são eleitos depois da eleição do Presidente. Há catorze lugares a preencher. Os
vice-presidentes são eleitos por escrutínio secreto. As candidaturas só podem ser apresentadas por
um grupo político ou por um mínimo de 40 deputados. São eleitos na primeira volta, de entre os
catorze ou menos candidatos que tenham obtido o maior número de votos, os que obtiverem a
maioria absoluta dos votos expressos.

Se ficarem lugares por preencher após a primeira volta, procede-se a um segundo escrutínio. Se for
necessário um terceiro escrutínio, utiliza-se o critério da maioria relativa para o preenchimento dos
lugares vagos. Em caso de empate, são eleitos os candidatos mais idosos.

Se o número de candidaturas não exceder o número de lugares a preencher, os candidatos podem
ser eleitos por aclamação. Neste caso, a ordem de precedência é estabelecida através de votação
por escrutínio secreto.

1.3 MANDATOS

Duração dos mandatos (artigo 19.º do Regimento)

A duração do mandato do Presidente e dos vice-presidentes é de dois anos e meio.

Vacatura (artigo 20.º do Regimento)

Caso seja necessário proceder à substituição do Presidente ou de um vice-presidente, o substituto
será eleito em conformidade com as disposições acima enunciadas.

No caso de vagar o lugar de Presidente, o primeiro vice-presidente exerce as funções àquele
cometidas até à eleição do novo Presidente.

1.4 PRESIDÊNCIA INTERINA (artigo 14.º do Regimento)

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, assume a presidência até à proclamação da
eleição do Presidente.

Durante a presidência do deputado que assume interinamente a presidência não é permitido qualquer
debate cujo objeto seja estranho à eleição do Presidente ou à verificação de poderes.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-023+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-015+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-017+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-019+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-020+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-014+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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1.5 MESA

Composição da Mesa (artigo 24.º do Regimento)

A Mesa é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos 14 vice-presidentes.

Funções da Mesa (artigo 25.º do Regimento)

Cabe à Mesa decidir sobre as questões financeiras, organizativas e administrativas que dizem
respeito aos deputados e à organização interna do Parlamento, do seu Secretariado-Geral e dos seus
órgãos. Cabe-lhe igualmente decidir sobre as questões relativas ao desenrolar das sessões.

1.6 CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES

Composição da Conferência dos Presidentes (artigo 26.º do Regimento)

A Conferência dos Presidentes é composta pelo Presidente do Parlamento e pelos presidentes dos
grupos políticos.

O Presidente do Parlamento convida um dos deputados não-inscritos a participar nas reuniões da
Conferência dos Presidentes, sem direito a voto.

Funções da Conferência dos Presidentes (artigo 27.º do Regimento)

Cabe à Conferência dos Presidentes, entre outras funções, adotar o projeto de ordem do dia e o
projeto de ordem do dia definitivo dos períodos de sessões do Parlamento.

1.7 CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES DAS COMISSÕES (artigos 29.º e 149.º do
Regimento)

A Conferência dos Presidentes das Comissões é composta pelos presidentes de todas as comissões
permanentes ou temporárias.

A Conferência dos Presidentes das Comissões apresenta recomendações à Conferência dos
Presidentes sobre a elaboração da ordem do dia dos períodos de sessões.

1.8 DEPUTADOS

Distribuição dos lugares no hemiciclo (artigo 36.º do Regimento)

A Conferência dos Presidentes decide da distribuição dos lugares no hemiciclo pelos grupos políticos,
pelos deputados não inscritos e pelas instituições da União Europeia.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-024+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-025+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-026+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-027+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-029+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-036+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Plano de distribuição de lugares

Para cada período de sessões, é publicado na página web da sessão plenária um plano de
distribuição de lugares atualizado.

1.9 GRUPOS POLÍTICOS (artigo 32.º do Regimento)

Os deputados podem constituir-se em grupos em função das suas afinidades políticas. Os grupos
políticos devem compreender deputados eleitos em pelo menos um quarto dos Estados-Membros. O
número mínimo de deputados requerido para a constituição de um grupo político é de 25.

Cada deputado só pode pertencer a um grupo político.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-032+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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2 - ORGANIZAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS

O Parlamento reúne-se mensalmente em Estrasburgo em períodos de sessões de quatro dias (de
segunda a quinta-feira). São organizados períodos de sessões adicionais em Bruxelas.

Para cada período de sessões é elaborada uma ordem do dia.

2.1 SESSÕES DO PARLAMENTO

Legislatura (artigo 145.º do Regimento)

A legislatura coincide com a duração do mandato dos deputados, que é de cinco anos.

Convocação do Parlamento (artigo 146.º do Regimento)

O Parlamento reúne-se, por direito próprio, na segunda terça-feira do mês de março de cada ano e
delibera quanto à duração das interrupções da sessão.

O Parlamento reúne-se igualmente, por direito próprio, na primeira terça-feira que se seguir ao
período de um mês a contar da eleição do Parlamento Europeu.

A título excecional, o Parlamento pode, além disso, ser convocado pelo Presidente, por sua própria
iniciativa, a pedido de uma maioria dos deputados que o compõem ou a pedido da Comissão ou do
Conselho.

Calendário dos períodos de sessões do Parlamento

O calendário anual dos períodos de sessões do Parlamento é adotado em sessão plenária.

Sessão, períodos de sessões, sessões diárias (artigo 145.º do Regimento)

A Sessão corresponde ao período de um ano. O período de sessões é a reunião que o Parlamento
realiza, em regra, todos os meses e que se subdivide em sessões diárias.

Reuniões realizadas em concomitância com as sessões plenárias

Regra geral, uma vez que as sessões plenárias constituem o principal fórum da atividade
parlamentar, não podem realizar-se outras reuniões concomitantemente.

2.2 ORDEM DO DIA

Ordem do dia

Para cada período de sessões, são publicados:
– um projeto de ordem do dia;
– um projeto de ordem do dia definitivo;
– uma ordem do dia.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-146+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-145+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Projeto de ordem do dia (artigo 149.º do Regimento)

O projeto de ordem do dia de cada período de sessões é adotado pela Conferência dos
Presidentes na sua penúltima reunião antes do período de sessões em causa. O projeto de ordem
do dia é seguidamente traduzido, impresso e distribuído em todas as línguas oficiais e publicado na
página web da sessão plenária.

Projeto de ordem do dia definitivo (artigo 149.º do Regimento)

Depois de examinar os eventuais pedidos de alteração do projeto de ordem do dia apresentados
pelos grupos políticos, a Conferência dos Presidentes adota o projeto de ordem do dia definitivo na
sua última reunião antes do período de sessões em causa. O projeto de ordem do dia é traduzido,
impresso e distribuído em todas as línguas oficiais e publicado na página web da sessão plenária.

Aprovação da ordem do dia (artigo 152.° do Regimento)

No início de cada período de sessões, o Parlamento pronuncia-se sobre o projeto de ordem do dia
definitivo.

Uma comissão, um grupo político ou um mínimo de 40 deputados podem apresentar propostas de
alteração, das quais o Presidente deve tomar conhecimento pelo menos uma hora antes da abertura
do período de sessões. O Presidente pode, para cada proposta de alteração, dar a palavra ao seu
autor, a um orador a favor e a um orador contra, não devendo cada intervenção exceder um minuto.

A ordem do dia aprovada contém:

– uma lista dos diversos processos parlamentares (segundo a ordem em que os pontos da ordem
do dia serão postos a votação);

– uma lista dos debates e outros pontos;
– dados relativos a cada ponto (documentos de referência e processo);
– tempo de uso da palavra;
– prazos para a apresentação de textos relacionados com os pontos da ordem do dia e para os

pedidos de votações separadas, por partes e nominais.

O projeto de ordem do dia é traduzido, impresso e distribuído em todas as línguas oficiais e publicado
na página web da sessão plenária.

Alteração da ordem do dia

O Regimento só prevê a alteração da ordem do dia, depois de aprovada, nos três casos seguintes:
– aplicação do processo de urgência a uma proposta legislativa (artigo 154.º do Regimento);
– apresentação de um requerimento (artigos 187.º a 191.º do Regimento);

por proposta do Presidente. (Em princípio, o Presidente só apresenta uma proposta neste
sentido se houver consenso entre os grupos políticos.)

Caso um requerimento que tenha por objeto a alteração da ordem do dia seja rejeitado, não poderá
ser apresentado de novo durante o mesmo período de sessões.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-149+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-152+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-187+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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2.3 DEBATES

Tempo de uso da palavra

Os debates em sessão plenária podem ser seguidos em direto na página web da sessão plenária.
Relativamente aos futuros debates, os tempos de uso da palavra e a lista de oradores são publicados
e atualizados em tempo real.

Adiamento de um debate ou de uma votação (artigo 190.º do Regimento)

Um grupo político ou um mínimo de 40 deputados podem requerer, antes ou durante o debate de um
ponto da ordem do dia, o adiamento do debate para um dia e hora determinados. A votação do
pedido terá lugar imediatamente.

A intenção de requerer o adiamento de um debate deve ser notificada com pelo menos 24 horas de
antecedência ao Presidente.

Se o pedido for aprovado, o Parlamento passará ao ponto seguinte da ordem do dia. O debate adiado
será retomado na data e hora fixadas. Se o pedido for rejeitado, não poderá ser apresentado de novo
durante o mesmo período de sessões.

Um grupo político ou um mínimo de 40 deputados podem requerer, antes ou durante uma votação, o
adiamento da votação, caso em que a votação do pedido terá lugar imediatamente.

Encerramento de um debate (artigo 189.º do Regimento)

O encerramento do debate pode ser proposto pelo Presidente ou requerido por um grupo político ou
por um mínimo de 40 deputados antes de terem usado da palavra todos os oradores inscritos na lista.
A votação da proposta ou do pedido terá lugar imediatamente.

Se a proposta ou o pedido forem aprovados, só poderá usar da palavra um membro de cada um dos
grupos políticos que ainda não tenham participado no debate. Após estas intervenções finais, o
debate será dado por encerrado e o Parlamento procederá à votação do ponto em discussão, a
menos que tal votação tenha sido previamente fixada para um momento determinado.

Se a proposta ou o pedido forem rejeitados, só o Presidente poderá apresentá-los de novo durante o
mesmo período de sessões.

2.4 PRAZOS

Prazos para a apresentação de alterações

O prazo para a apresentação de alterações aos textos votados em sessão plenária expira,
normalmente, ao meio-dia da quarta-feira que precede o período de sessões em Estrasburgo ou em
Bruxelas.

Podem ser fixados prazos diferentes durante o período de sessões, nomeadamente no que diz
respeito ao aditamento de novos pontos ao projeto de ordem do dia definitivo ou à própria ordem do
dia.

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-189+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Os prazos são publicados na ordem do dia do período de sessões ou na página web da sessão
plenária.

Prazos para os pedidos de votações separadas, por partes e nominais

Um grupo político ou um mínimo de 40 deputados podem requerer uma votação separada, por partes
ou nominal. O pedido deve ser apresentado por escrito antes do prazo pertinente indicado na
ordem do dia (em regra, dois dias antes da votação).

Quando deliberar sobre um relatório mediante votação única e/ou final, o Parlamento procede a uma
votação nominal (artigo 179.º do Regimento). Esta regra não se aplica aos relatórios respeitantes a
processos relativos à imunidade (artigo 9.º do Regimento).

Prazos no âmbito de processos legislativos

Os prazos para a tramitação dos processos legislativos são anunciados pelo Presidente e têm caráter
vinculativo. Os prazos fixados no Regimento para os processos parlamentares podem ser calculados
em função dos prazos anunciados pelo Presidente. Os dados relativos a estes prazos figuram na ata
da sessão em causa.

2.5 PROCESSO DE URGÊNCIA (artigo 154.º do Regimento)

O Presidente, uma comissão, um grupo político, um mínimo de 40 deputados, a Comissão ou o
Conselho podem propor ao Parlamento que o debate de uma proposta sobre a qual o Parlamento
tenha sido consultado seja considerado urgente. Este pedido deve ser apresentado por escrito e
fundamentado.

O Presidente informa o Parlamento do pedido recebido, devendo a respetiva votação ter lugar na
sessão seguinte.

Se o pedido for aprovado, o Presidente fixa o momento do debate (se for caso disso) e da votação. O
debate urgente poderá realizar-se sem relatório ou, excecionalmente, mediante um simples relatório
oral da comissão competente.

Vide igualmente «Processo sem alterações e sem debate» (secção 5.3 «Processo de votação») e
«Alterações - Processo simplificado» (secção 5.1 «Alterações»).

2.6 SESSÕES SOLENES

São organizadas sessões solenes para assinalar visitas oficiais (por exemplo, Chefe de Estado ou
Primeiro-Ministro) efetuadas a convite do Presidente. O convidado oficial dirige-se ao Parlamento
numa tribuna especial.

Prémio Sakharov

O Parlamento Europeu tem atribuído anualmente, desde 1988, o Prémio Sakharov para a Liberdade
de Pensamento a fim de conceder o reconhecimento a personalidades, como Andrei Sakharov, ou
organismos empenhados na defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e na luta

http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-179+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-009+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/minutes.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-154+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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contra a opressão e a injustiça. O prémio é entregue anualmente numa sessão solene do Parlamento,
geralmente em dezembro.
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3 - LOCAL DE REUNIÃO, HEMICICLO, TRIBUNAS
O Parlamento reúne-se mensalmente em Estrasburgo em períodos de sessões de quatro dias (de
segunda a quinta-feira). São organizados períodos de sessões adicionais em Bruxelas.

Para cada período de sessões é elaborada uma ordem do dia.

Acesso ao hemiciclo

Nos termos do artigo 157.º do Regimento, só têm acesso ao hemiciclo os deputados ao Parlamento
Europeu, os membros da Comissão e do Conselho, o Secretário-Geral do Parlamento, o pessoal, os
peritos e os funcionários das instituições da UE cujas funções requeiram a sua presença no hemiciclo.

Os agentes dos grupos políticos dispõem de um determinado número de lugares no hemiciclo. Só têm
acesso ao hemiciclo quando for estritamente necessário para prestar assistência aos deputados no
exercício das suas funções no hemiciclo. Devem ser titulares de um cartão de acesso específico, que
têm de ostentar em permanência.

Os funcionários do Parlamento só têm acesso ao hemiciclo a título excecional e quando for estritamente
necessário para prestar assistência aos deputados no exercício das suas funções no hemiciclo. Devem
ser titulares de um cartão de acesso específico, que têm de ostentar em permanência.

Só os contínuos parlamentares estão autorizados, sob a autoridade do presidente da sessão, a distribuir
documentos relacionados com o trabalho parlamentar.

Pedidos de visitas de grupo

Os pedidos de visitas de grupo podem ser enviados para os seguintes endereços:

Visitas a Bruxelas e a Estrasburgo durante os períodos de sessões:

EUROPEAN PARLIAMENT
Visits and Seminars

PHS 01C003
rue Wiertz 60
1047 Brussels

BÉLGICA
Tel.: +32/2 284 21 03
Fax +32/2 284 35 30

Visitas a Estrasburgo fora dos períodos de sessões:

EUROPEAN PARLIAMENT
Strasbourg Office

BP 1024 F
67070 Strasbourg Cedex

FRANÇA
Tel.: +33/3 88 17 20 01 / +33/3 88 17 20 08

Fax +33/3 88 17 51 84

Os pedidos de visitas podem ser igualmente apresentados em linha através do seguinte formulário:

http://www.europarl.europa.eu/visiting/pt/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/visiting/pt/visits/chamber-tour-for-groups/book_a_group_visit.html
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Acesso às galerias

Os debates do Parlamento são abertos ao público, salvo decisão em contrário da Assembleia.

Só podem ter acesso às galerias as pessoas autorizadas pelo Presidente do Parlamento ou pelos
serviços competentes do Secretariado.

A Unidade do Protocolo reserva, a título permanente, lugares para as delegações oficiais, os membros
do corpo diplomático e dos parlamentos nacionais e outras personalidades. Os pedidos de acesso
devem ser enviados à Unidade do Protocolo da DG Presidência. Em princípio, só estas pessoas podem
ter acesso às galerias.

Há lugares reservados de forma permanente para os representantes da imprensa acreditados. O acesso
às galerias é regido pela Regulamentação aplicável aos fotógrafos e equipas de televisão nos edifícios
do Parlamento Europeu.

Um determinado número de lugares é reservado a título permanente para os grupos de visitantes
convidados pelos deputados. Os pedidos de acesso devem ser enviados à Unidade das Visitas e dos
Seminários da DG Comunicação. As autorizações são válidas para um período não superior a uma hora.

A Unidade do Protocolo e a Unidade das Visitas e dos Seminários comunicam em tempo útil à Unidade
da Organização e do Acompanhamento das Sessões Plenárias os dados relativos às delegações oficiais
ou aos grupos de visitantes presentes na galeria, a fim de garantir que o presidente da sessão seja
informado da respetiva identidade.

Os grupos de menos de nove visitantes convidados pelos deputados, e outros visitantes, são admitidos
em função dos lugares disponíveis. Devem ser titulares de um cartão de acesso emitido pelo Centro de
Acreditação da Unidade de Segurança. Estes cartões são emitidos unicamente para a sessão desse dia
e têm uma validade máxima de um dia. Devem ser apresentados sempre que tal seja solicitado.

O acesso dos funcionários, agentes dos grupos políticos, assistentes parlamentares ou visitantes de
longa duração depende da disponibilidade de lugares vagos nas galerias.

Se necessário, poderá ser posta à disposição destas pessoas uma sala para assistirem em direto à
sessão.

Não é permitida, em princípio, a presença de crianças de tenra idade nas galerias.

Cartões de acesso às galerias e livres-trânsitos

Durante as sessões ordinárias, a Unidade das Visitas e dos Seminários do Parlamento é responsável
pela emissão de cartões de acesso às galerias, tanto para as visitas de grupo como para os visitantes
externos individuais.

Os cartões de acesso são emitidos por membros do pessoal na receção do Serviço de Visitas para a
sessão do dia em questão, sendo válidos por um período limitado, de uma hora no máximo.

Durante as sessões solenes, todas as galerias, com exceção da galeria da imprensa, ficam sob a
responsabilidade da Unidade do Protocolo. Os cartões de acesso perdem a validade e o acesso às
galerias só é autorizado mediante a apresentação de um livre-trânsito.

Os pedidos de livre-trânsito devem ser apresentados pelo menos 24 horas antes da sessão em questão,
à Unidade do Protocolo do Parlamento Europeu, que pode restringir o número de lugares atribuído a
cada categoria de requerentes ou definir uma ordem de prioridade.
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Os pedidos devem especificar o nome e o estatuto do requerente, o número de lugares solicitado e o(s)
nome(s) e estatuto(s) do(s) destinatário(s).

Conduta no hemiciclo

As pessoas admitidas nas galerias devem manter-se sentadas e em silêncio. Devem abster-se de
qualquer comportamento contrário à dignidade da Instituição ou suscetível de perturbar as atividades da
Assembleia.

É proibido proferir exclamações de aprovação ou desaprovação (artigo 157.º do Regimento) ou proceder
ao registo de imagens (salvo em caso de autorização prévia, sendo proibida a utilização de dispositivos
de iluminação suplementares ou de flashes).

É igualmente proibido utilizar telemóveis, fumar, comer ou beber nas galerias.

As pessoas presentes nas galerias devem levantar-se sempre que a Assembleia observe um minuto de
silêncio.

As pessoas presentes nas galerias são informadas das regras de comportamento que a Instituição delas
espera.

O pessoal do Parlamento responsável pelas galerias pode impor a ordem e, se necessário, proceder à
expulsão de qualquer pessoa cuja atitude ou comportamento sejam contrários a estas regras.

Filmagem

Durante os períodos de sessões, os operadores de televisão e de cinema e os fotógrafos têm acesso
permanente à galeria com vista sobre o hemiciclo.

A Unidade do Audiovisual do serviço de imprensa emite livres-trânsitos com a letra T (de «Tribune») para
cada período de sessões.

É proibida a utilização de dispositivos de iluminação suplementares ou de flashes nas galerias.

Visitas oficiais

Por visitas oficiais, entende-se geralmente as visitas de pessoas que detenham cargos públicos, que
tenham aceitado um convite das autoridades competentes do Parlamento Europeu e que se desloquem
a título oficial.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-157+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES


DV\1035606PT.doc 13/34

PT

4 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS DEBATES
As sessões plenárias são compostas por períodos de debates e de votações (para mais informações
sobre as votações, vide capítulo 5 «Organização e realização das votações»).

Os debates prioritários, selecionados pela Conferência dos Presidentes pela sua grande importância
política, são normalmente realizados na quarta-feira de manhã em Estrasburgo. Enquanto decorrem
estes debates não podem ser realizadas outras reuniões em paralelo.

4.1 TIPOS DE DEBATES

Relatórios das comissões (debate circunstanciado)

Os relatórios são primeiro debatidos e depois postos à votação. Normalmente, um debate
circunstanciado tem a seguinte estrutura:
– Relator(es)
– Conselho (se estiver representado)
– Comissão
– Relatores de parecer
– Oradores inscritos na lista de oradores
– Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
– Comissão
– Conselho (se estiver representado)
– Relator(es)

Os relatores dispõem de seis minutos de tempo de uso da palavra. Este tempo de uso da palavra não é
deduzido do tempo atribuído aos grupos políticos.

Os relatores de parecer dispõem de um minuto de tempo de uso da palavra. Este tempo de uso da
palavra não é deduzido do tempo atribuído aos grupos políticos.

É de notar que os relatórios aprovados em comissão por larga maioria podem ser postos diretamente à
votação sem debate (artigo 150.º do Regimento).

Relatórios das comissões (breve apresentação) (artigos 150.º e 151.º do Regimento)

A breve apresentação é utilizada essencialmente para os relatórios de iniciativa. Consiste numa
intervenção do relator (4 minutos) e numa resposta da Comissão, seguidas de um debate com uma
duração máxima de dez minutos, durante o qual o Presidente pode dar a palavra aos deputados que a
solicitem («catch-the-eye»), por um período máximo de um minuto.

De acordo com a prática atual, a breve apresentação tem a seguinte estrutura:
– Relator: 4 minutos
– Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»): 5 minutos (tempo indicativo)
– Comissão: 5 minutos.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-151+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Declarações das outras Instituições (artigo 123.º do Regimento)

Podem ser organizados debates sobre declarações do Conselho Europeu, do Conselho, da Comissão ou
do Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a
Política de Segurança. Estes debates podem ser encerrados com uma resolução.

Perguntas com pedido de resposta oral dirigidas ao Conselho e à Comissão (artigo 128.º do
Regimento)

Uma comissão ou um grupo político pode formular perguntas com pedido de resposta oral. Se uma
pergunta com pedido de resposta oral for formulada por uma comissão, o seu autor pode usar da palavra
durante cinco minutos. Os debates podem abranger várias perguntas apresentadas por grupos políticos
sobre o mesmo assunto. Neste caso, cada autor pode usar da palavra durante dois minutos.

Um debate sobre uma ou mais perguntas com pedido de resposta oral pode ser encerrado com uma
resolução.

Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do direito
(artigo 135.º do Regimento)

Uma vez por mês, na quinta-feira à tarde, em Estrasburgo, o Parlamento realiza debates sobre casos de
violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do direito. São escolhidos três assuntos de
cada vez. Um assunto que já esteja inscrito na ordem do dia do período de sessões não pode ser inscrito
na lista dos assuntos a debater neste contexto. A duração global destes debates não pode exceder 60
minutos.

Os debates começam com as intervenções dos autores das propostas de resolução, que dispõem de um
minuto de tempo de uso da palavra. Seguem-se as intervenções dos oradores em nome dos grupos
políticos. São reservados dois minutos em cada debate para os pedidos espontâneos de uso da palavra
(«catch-the-eye»). Os debates são encerrados pela Comissão.

No final do debate, e para encerramento do mesmo, procede-se imediatamente à votação das propostas
de resolução.

Debate extraordinário (artigo 153.º do Regimento)

O artigo 153.º prevê a realização de um debate extraordinário sobre matéria de interesse relevante. Este
debate, cuja duração não pode exceder 60 minutos, é encerrado sem a aprovação de uma resolução.

Na prática, esta disposição é raramente utilizada.

Período de perguntas (artigo 129.º do Regimento)

Em cada período de sessões é previsto um período de perguntas à Comissão, que tem a duração de 90
minutos e incide num ou mais temas horizontais específicos fixados pela Conferência dos Presidentes
um mês antes do período de sessões em causa.

São convidados a participar na sessão os comissários responsáveis pelo pelouro relacionado com o
tema ou os temas horizontais específicos sobre os quais lhes são endereçadas perguntas. O número de
comissários é limitado a dois por cada período de sessões, com a possibilidade de se acrescentar um
terceiro, em função do tema ou temas horizontais específicos escolhidos para o período de perguntas.

Os deputados que apresentam uma pergunta a um dos comissários são escolhidos através de um
sorteio, do seguinte modo:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-153+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES


DV\1035606PT.doc 15/34

PT

– é colocada uma urna à entrada do hemiciclo uma hora antes do início do período de perguntas;
– os deputados que pretendam fazer uma pergunta escrevem o nome num formulário e colocam-no
na urna;
– os deputados que pretendam fazer uma pergunta não podem apresentar mais de um formulário;
– o Presidente abre o período de perguntas e procede ao encerramento da urna;
– o Presidente retira da urna um formulário de cada vez e convida o deputado cujo nome dele consta

a colocar a pergunta ao Comissário competente.

O deputado dispõe de um minuto para formular a pergunta e o comissário de dois minutos para
responder. O deputado pode formular uma pergunta complementar com a duração de 30 segundos, que
tenha relação direta com a pergunta principal. O comissário disporá, então, de dois minutos
suplementares para responder.

Período de perguntas (artigo 129.º do Regimento)

Podem realizar-se períodos de perguntas específicos ao Conselho, ao Presidente da Comissão, ao Vice-
Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e para a Política
de Segurança e ao Presidente do Eurogrupo.

Para o período de perguntas com o Presidente da Comissão, é prática corrente dividir o período de 60
minutos em duas partes: a primeira parte consiste em «perguntas livres» formuladas pelos presidentes
dos grupos políticos ou seus representantes sobre qualquer tema; na segunda parte, subordinada a um
tema específico, o representante da instituição em causa responde a perguntas apresentadas pelos
deputados recorrendo ao pedido espontâneo de uso da palavra («catch-the-eye»). Durante a primeira
parte, o tempo de uso da palavra é de um minuto por pergunta, com 30 segundos para uma eventual
pergunta suplementar. Na segunda parte, os deputados dispõem de um minuto para apresentar a sua
pergunta. O período de perguntas com outros representantes consiste apenas em perguntas recorrendo
ao pedido espontâneo de uso da palavra («catch-the-eye»). As respostas do representante da instituição
em causa não devem exceder um minuto.

4.2 PROCEDIMENTOS SEGUIDOS NOS DEBATES

Pedido espontâneo de uso da palavra («catch-the-eye») (artigo 162.º, n.º 6, do Regimento)

Para aumentar a espontaneidade dos debates e incentivar a participação dos deputados, é reservado
um período para intervenções breves (um minuto, no máximo) dos deputados com base num pedido
espontâneo de uso da palavra («catch-the-eye»). Este período tem lugar no final da lista normal de
oradores, imediatamente antes das intervenções de encerramento da Comissão, do Conselho e do(s)
relator(es) (consoante o caso). A ordem do dia prevê cinco minutos para o pedido espontâneo de uso da
palavra, embora o Presidente possa reduzir ou alargar este período, nos termos do artigo 162.º do
Regimento, com base no tempo global disponível.

Os deputados que pretendam usar da palavra no âmbito deste procedimento devem chamar a atenção
do Presidente levantando a mão. Normalmente, é concedida prioridade aos deputados que estiveram
presentes ao longo do debate e que não intervieram durante o debate ou durante o período no qual o
debate teve lugar. De um modo geral, o Presidente vela por que, no âmbito deste procedimento, seja
respeitado um equilíbrio e uma alternância entre os diferentes grupos políticos e nacionalidades.

A título excecional, ao adotar o projeto de ordem do dia definitivo, a Conferência dos Presidentes pode
decidir que um determinado debate está limitado a uma ronda de oradores, sem a possibilidade de
recurso ao pedido espontâneo de intervenção ou ao cartão azul.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-129+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Cartão azul (artigo 162.º, n.º 8, do Regimento)

O Presidente pode conceder a palavra aos deputados que manifestem, levantando um cartão azul, o
desejo de apresentar uma pergunta de não mais de meio minuto de duração a outro deputado durante a
intervenção deste, desde que o orador esteja de acordo e que o Presidente entenda que tal não
perturbará o desenrolar do debate.

Sempre que um deputado levante o cartão azul, o Presidente, se considerar oportuno, pergunta ao
orador, normalmente no final da respetiva intervenção, se tenciona responder à pergunta, antes de dar a
palavra ao orador que levantou o cartão azul. Este último dispõe de 30 segundos para fazer uma
pergunta e o orador inicial de 30 segundos para responder. Um orador pode ser interrompido por mais
de um detentor de cartão azul, ficando a decisão ao critério do Presidente. Durante o debate, os
deputados podem apresentar mais do que um pedido de intervenção de cartão azul. Cabe ao Presidente
decidir se aceita ou não o pedido. Um relator ou um orador que use da palavra ao abrigo do pedido
espontâneo de intervenção («catch the eye») também pode ser interrompido por um detentor de cartão
azul. As perguntas apresentadas no âmbito do procedimento de cartão azul não podem ser colocadas
aos representantes das outras instituições.

A título excecional, ao adotar o projeto de ordem do dia definitivo, a Conferência dos Presidentes pode
decidir que um determinado debate está limitado a uma ronda de oradores, sem a possibilidade de
recurso ao pedido espontâneo de intervenção ou ao cartão azul.

4.3 USO DA PALAVRA EM SESSÃO PLENÁRIA

Os deputados que desejarem usar da palavra num debate inscrito na ordem do dia devem solicitar ao
respetivo grupo político que lhes atribua tempo de uso da palavra. Em alternativa, podem recorrer ao
procedimento de pedido espontâneo de intervenção («catch the eye») (vide ponto 4.2). Sempre que usar
da palavra perante o Parlamento, um deputado que tenha um  interesse financeiro direto no assunto
objeto de debate deve declará-lo oralmente à Assembleia (Anexo I, artigo 1.º, do Regimento).

Os deputados que não tenham usado da palavra num debate podem, uma vez, no máximo, por cada
período de sessões, apresentar uma declaração escrita que não exceda 200 palavras, que será anexada
ao relato integral das sessões (artigo 162.º, n.º 12, do Regimento).

Intervenções de um minuto (artigo 163.º do Regimento)

Na primeira sessão de cada período de sessões, e com base numa lista elaborada pela Unidade da
Organização e do Acompanhamento das Sessões Plenárias, cada deputado pode usar da palavra
durante um minuto para chamar a atenção do Parlamento para uma questão política importante.

Não podem ser feitas perguntas recorrendo ao cartão azul durante as intervenções de um minuto.

Intervenções sobre assuntos de natureza pessoal (artigo 164.º do Regimento)

Os deputados podem pedir para fazer uma intervenção sobre assuntos de natureza pessoal, a fim de
refutar observações que os afetem pessoalmente, feitas durante o debate, ou opiniões que lhes tenham
sido atribuídas. Podem igualmente intervir para retificar as suas próprias declarações.

Regra geral, a duração deste tipo de intervenções não pode exceder três minutos.

Pontos de ordem (artigo 185.º do Regimento)

Os pedidos de uso da palavra para os seguintes pontos de ordem:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+ANN-01+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-163+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-164+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-185+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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– colocar uma questão prévia (artigo 187.º do Regimento);
– requerer a devolução à comissão (artigo 188.º do Regimento);
– requerer o encerramento do debate (artigo 189.º do Regimento);
– requerer o adiamento do debate e da votação (artigo 190.º do Regimento);
– requerer a interrupção ou a suspensão da sessão (artigo 191.º do Regimento),

têm prioridade sobre os outros pedidos de uso da palavra.

Sobre estes requerimentos só poderão usar da palavra, além do respetivo autor, um orador a favor e um
orador contra, bem como o presidente ou o relator da comissão competente. O tempo de uso da palavra
não poderá exceder um minuto.

Interpretação dos debates em sessão plenária (artigo 158.º do Regimento)

Os debates em sessão plenária são interpretados em simultâneo para todas as línguas oficiais da União
Europeia.

Se um orador utilizar uma língua que não seja oficial, a sua intervenção não será interpretada e não será
incluída no relato integral das sessões.

Os oradores podem fornecer antecipadamente o texto da intervenção que farão em sessão plenária.

Números das cabinas de interpretação e canais de som:

1  DE
Alemão

2  EN
Inglês

3  FR
Francês

4  IT
Italiano

5  NL
Neerlandês

6  DA
Dinamarquês

7  EL
Grego

8  ES
Espanhol

9  PT
Português

10   SU
Finlandês

11  SV
Sueco

12  CS
Checo

13  ET
Estónio

14  LV
Letão

15  LT
Lituano

16  HU
Húngaro

17 MT
Maltês

18  PL
Polaco

19  SK
Eslovaco

20  SL
Esloveno

21 BG
Búlgaro

22 RO
Romeno

23  GA
Irlandês

24 HR
Croata

Oradores

Os deputados levantam-se e usam da palavra dos seus lugares, dirigindo-se ao Presidente ou ao Vice-
Presidente.

Lista de oradores (artigo 162.º do Regimento)

O tempo de uso da palavra é determinado para todo o período de sessões e indicado na respetiva ordem
do dia. É atribuído tempo de uso da palavra a cada grupo político em função da sua composição
numérica.

Baseando-se no tempo de uso da palavra que lhes foi atribuído, os grupos políticos elaboram uma lista
dos seus oradores para todos os debates inscritos na ordem do dia. Os deputados que desejarem
intervir num debate devem informar do facto o seu grupo. Os grupos fornecem os nomes dos oradores, a
ordem da sua intervenção e o tempo de uso da palavra atribuído a cada um.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-158+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-162+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES


18/34 DV\1035606PT.doc

PT

Estrutura dos debates em sessão plenária

A. Debate de um relatório (processo legislativo ordinário, processo de aprovação, processo de consulta e
relatórios de iniciativa1)

1. Relator de parecer
2. Eventualmente, Conselho2

3. Comissão3

4. Eventualmente, relatores de parecer
5. Oradores inscritos na lista de oradores
6. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
7. Comissão4

8. Eventualmente, Conselho5

9. Relator de parecer

B. Casos de debates especiais sobre relatórios

a) Relatórios anuais de outras Instituições (artigo 132.º do Regimento)

1. Relator de parecer
2. Instituição convidada
3. Eventualmente, Comissão
(4-9 como na secção A)

b) Breves apresentações

1. Relator de parecer
2. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
3. Comissão

c) Levantamento de imunidade (IMM)

d) Alterações ao Regimento (REG)

Em geral, nem o Conselho nem a Comissão intervêm nestes dois últimos tipos de debates, pelo que a
respetiva estrutura é a seguinte:

1. Relator de parecer
2. Oradores inscritos na lista de oradores
3. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
4. Relator de parecer

C. Outros procedimentos

a) Conselho Europeu / Conselho / VP/HR / Declaração(ões) da Comissão (artigo 123.º do Regimento):

1. Instituição(ões) em causa
2. Oradores inscritos na lista de oradores

1 No caso de relatórios de iniciativa que não sejam breves apresentações.
2 No caso dos relatórios sobre assuntos que se enquadrem na esfera de competências do Vice-Presidente da
Comissão/Alto Representante (VP/AR) da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, este
último intervém depois do relator. Em caso de ausência do VP/HR, compete-lhe decidir se deve ser substituído pelo
representante da Presidência do Conselho em exercício ou por um membro da Comissão.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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3. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
4. Instituição(ões) em causa
5. Eventualmente, uma ronda de oradores pela ordem inversa

b) Pergunta(s) com pedido de resposta oral (artigo 128.º do Regimento):

1. Autor(es) da(s) QO
2. Instituição(ões) em causa
3. Oradores inscritos na lista de oradores
4. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
5. Instituição(ões) em causa

c) Debate sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado do direito (artigo
135.º do Regimento)

1. Autores das propostas de resolução
2. Oradores inscritos na lista de oradores
3. Pedidos espontâneos de uso da palavra («catch-the-eye»)
4. Comissão

D. Princípios gerais

1. O Conselho Europeu, o Conselho, o VP/HR, a Comissão e as instituições convidadas são exortados
a não excederem o tempo de intervenção que lhes for atribuído na ordem do dia.

2. Não há lugar a pedidos espontâneos de uso da palavra («catch the eye») nem a perguntas
baseadas no procedimento do cartão azul em debates para os quais a ordem do dia apenas preveja
uma ronda de oradores.

3. As intervenções dos autores de perguntas com pedido de resposta oral (artigo 128.º do Regimento)
ou de propostas de resolução (artigo 135.º do Regimento) seguem a ordem cronológica da respetiva
apresentação.

O tempo máximo de uso da palavra é determinado do seguinte modo:

Relator(es) 6’ (4’+2’)
Relator(es) de parecer 1’
Autor de uma pergunta com pedido de
resposta oral:
- em nome de uma comissão
- em nome de um grupo político

5’
2’

Pedidos espontâneos de uso da
palavra («catch-the-eye»)

1’

Declarações de voto
- em nome de um grupo político
- por conta própria

artigo 183.º
2’
1’

Ponto de ordem artigo 185.º 1’
Invocação do Regimento artigo 186.º 1’
Intervenções sobre assuntos de
natureza pessoal

artigo 164.º 3’
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4.4 CONDUTA NO HEMICICLO

Nos termos do artigo 11.º do Regimento, o comportamento dos deputados pauta-se pelo respeito mútuo,
radica nos valores e princípios definidos nos textos fundamentais da União Europeia, preserva a
dignidade do Parlamento e não deve comprometer o bom andamento dos trabalhos parlamentares nem
a tranquilidade nas instalações do Parlamento.

Regras de conduta

De acordo com as regras adotadas pela Mesa, são proibidos no hemiciclo bandeirolas, panfletos e a
afixação de cartazes nas paredes; é igualmente proibido utilizar telemóveis e fumar.

Nos termos do Anexo XV do Regimento:

1. Cumpre estabelecer uma distinção entre comportamentos de caráter visual, que podem ser
tolerados na condição de não serem injuriosos e/ou difamatórios, de se manterem dentro de
proporções razoáveis e de não originarem conflitos, e comportamentos que acarretem a
perturbação ativa de qualquer das atividades parlamentares.

2. Os deputados são responsáveis pelas infrações às regras de conduta que lhes são aplicáveis,
cometidas no interior das instalações do Parlamento pelas pessoas que empreguem ou às quais
facilitem o acesso ao Parlamento.

O não cumprimento destas disposições pode ser entendido como uma perturbação na aceção do artigo
165.º do Regimento.

Advertência (artigo 165.º do Regimento)

O Presidente adverte todos os deputados que prejudiquem o bom andamento da sessão ou cujo
comportamento não seja compatível com as disposições pertinentes do artigo 11.º do Regimento em
matéria de regras de conduta.

Em caso de recidiva, o Presidente fará nova advertência, que será exarada em ata.

Se a perturbação se mantiver, ou em caso de nova recidiva, o Presidente poderá retirar a palavra ao
deputado e ordenar que este seja expulso da sala até ao final da sessão.

Sempre que se produza agitação que ameace comprometer o bom andamento dos trabalhos, o
Presidente pode, para restabelecer a ordem, interromper a sessão por um período determinado ou
suspendê-la.

Sanções (artigo 166.º do Regimento)

No caso de um deputado perturbar de modo excecionalmente grave a sessão ou os trabalhos do
Parlamento, o Presidente, após ter ouvido o deputado em causa, adota uma decisão fundamentada, na
qual é fixada a sanção adequada, e notifica da mesma o deputado e os presidentes dos órgãos,
comissões e delegações a que o deputado pertença, antes de a anunciar em sessão plenária.

A sanção pode consistir numa censura, na perda temporária do direito ao subsídio de estadia, na
suspensão temporária da participação nas atividades do Parlamento, na suspensão ou retirada de um ou
mais cargos exercidos no Parlamento.
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5 - ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS VOTAÇÕES
As votações em sessão plenária são realizadas após os debates, geralmente por volta do meio-dia.
Considera-se que existe quórum sempre que se encontre presente no hemiciclo um terço dos deputados
que compõem o Parlamento. O Parlamento vota normalmente por braços erguidos; para cada votação o
Presidente da sessão determina se foi alcançada a maioria. Em caso de dúvida, o Presidente declara
que a votação será realizada recorrendo ao sistema eletrónico.

Após a votação, os deputados que o desejarem podem intervir para fazer uma declaração de voto.

5.1 ALTERAÇÕES

Uma alteração pode destinar-se a modificar uma parte de um texto (proposta de resolução, projeto de
resolução legislativa ou proposta legislativa) e, por conseguinte, suprimir, aditar ou substituir palavras ou
números desse texto. Deve cumprir determinados critérios de admissibilidade.

Apenas a(s) comissão(ões) competente(s) quanto à matéria de fundo, um grupo político ou um mínimo
de 40 deputados podem apresentar alterações para apreciação em sessão plenária.

As alterações devem ser assinadas pelos autores e apresentadas por escrito ao serviço competente do
Parlamento. O pessoal do Parlamento (a Unidade da Receção dos Documentos) é responsável pela
coordenação e tratamento das alterações desde a sua entrega até ao momento da votação.

Vide igualmente «Prazos para a apresentação de alterações» (secção 2.4 «Prazos»)

Alterações em colunas

Depois de verificadas pela Direção dos Atos Legislativos (juristas-linguistas), as alterações apresentadas
por uma comissão competente quanto à matéria de fundo são publicadas antes da votação em sessão
plenária e difundidas através da página web da sessão plenária.

As alterações são apresentadas em colunas (com o novo texto proposto na coluna da direita).

Alterações de compromisso (artigo 61.º, n.º 2, e artigos 173.º e 174.º do Regimento)

A expressão «alteração de compromisso» é utilizada em dois contextos diferentes.

– quando se pretende alcançar um compromisso entre a Comissão ou o Conselho e o Parlamento,
representado pela comissão competente (artigo 61.º, n.º 2, artigos 69.º e 73.º do Regimento);

– ou quando os grupos políticos procuram alcançar um compromisso entre eles (artigos 173.º e174.º
do Regimento).

No primeiro caso, a alteração de compromisso é tratada como qualquer outra alteração submetida à
sessão plenária.

No segundo caso:

i) se uma alteração de compromisso tiver sido apresentada após o encerramento do debate, o
Presidente decide da sua admissibilidade, tendo em conta o seu carácter de compromisso.

Para o efeito, poderá ter em conta os seguintes critérios gerais:

– as alterações de compromisso não podem referir-se às partes do texto que não tenham sido objeto
de alterações antes do termo do prazo para a apresentação destas;
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– as alterações de compromisso devem ser apresentadas pelos grupos políticos, pelos presidentes ou
relatores das comissões interessadas ou pelos autores de outras alterações;

– as alterações de compromisso implicam que outras alterações sobre o mesmo ponto sejam
retiradas.

ii) Só o Presidente pode propor que uma alteração de compromisso seja tomada em consideração. Para
que uma alteração de compromisso possa ser posta à votação, o Presidente deve obter o acordo do
Parlamento perguntando se existem objeções a essa votação. Caso seja levantada alguma objeção, o
Parlamento decidirá por maioria dos votos expressos.

Entrega e apresentação de alterações (artigo 169.º do Regimento)

Apenas a comissão competente quanto à matéria de fundo, um grupo político ou um mínimo de 40
deputados (para alguns processos, um décimo dos deputados presentes) podem apresentar alterações
para apreciação em sessão plenária.

As alterações devem ser apresentadas por escrito e assinadas pelos seus autores. O prazo para a
entrega das alterações é fixado pelo Presidente.

Qualquer alteração pode ser apresentada, durante o debate, pelo seu autor ou por qualquer outro
deputado designado pelo autor para o substituir.

Regra geral, as alterações só são postas à votação depois de impressas e distribuídas em todas as
línguas oficiais. O Parlamento pode, contudo, tomar uma decisão em contrário por maioria dos votos
expressos, desde que não haja oposição por parte de 40 deputados ou, quando estiverem presentes
menos de 100 deputados, de um décimo dos deputados presentes.

Apreciação em comissão de alterações apresentadas ao plenário (artigo 175.º do Regimento)

No caso de serem apresentados mais de 50 alterações e pedidos de votação por partes e de votação em
separado a um relatório para serem apreciados em sessão plenária, o Presidente pode solicitar à
comissão competente que se reúna para proceder à sua apreciação. As alterações e os pedidos de
votação por partes e de votação em separado que nesta fase não recolham os votos favoráveis de um
décimo dos membros da comissão não serão postos à votação.

Ordem de votação das alterações (artigo 174.º do Regimento)

O Regimento estabelece a ordem em que as alterações apresentadas devem ser postas a votação em
sessão plenária.

Com a assistência do serviço competente do Parlamento (Unidade da Receção dos Documentos), o
Presidente elabora uma lista de votação para cada texto cuja votação tenha sido inscrita na ordem do
dia.

Vide igualmente «Processo de votação - Segunda leitura» (secção 5.3 «Processo de votação»).
Vide igualmente «Processo de votação - Terceira leitura» (secção 5.3 «Processo de votação»).

Se duas ou mais alterações que se excluam mutuamente se aplicarem à mesma parte do texto, tem
prioridade a que mais se afastar do texto original e é votada em primeiro lugar. A aprovação dessa
alteração implicará a caducidade das restantes. A sua rejeição implicará a votação da alteração
subsequente na ordem de prioridades, seguindo-se o mesmo processo em relação às restantes
alterações.

Em caso de dúvida quanto às prioridades, cabe ao Presidente decidir, se necessário após consulta do
relator. Se todas as alterações forem rejeitadas, o texto original é considerado aprovado, a não ser que a
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sua votação em separado tenha sido requerida no prazo previsto. No entanto, o Presidente pode pôr à
votação em primeiro lugar o texto original, ou pôr à votação uma alteração que se afaste menos do texto
original antes da alteração que mais se afasta desse texto.

Quando uma alteração é aprovada, caducam as outras alterações incompatíveis que incidam sobre a
mesma parte do mesmo texto. Em regra, as alterações incompatíveis com decisões anteriormente
tomadas caducam.

Alterações idênticas

Caso sejam apresentadas duas ou mais alterações idênticas por autores diferentes, são postas à
votação como uma única alteração.

Justificações das alterações

As alterações a documentos legislativos podem ser acompanhadas de breves justificações. Estas
justificações destinam-se unicamente a clarificar a intenção do autor. São da responsabilidade do autor e
não são postas à votação.

Não podem ser utilizadas justificações nas alterações a textos não legislativos.

Alterações orais

A título excecional, podem apresentadas alterações orais em sessão plenária antes de o texto em
questão ser posto à votação.

No entanto, uma vez que o Regimento (artigo 169.º do Regimento) estabelece que as alterações só são
postas à votação depois de impressas e distribuídas em todas as línguas oficiais, salvo decisão em
contrário do Parlamento, o Presidente da sessão deve consultar a Assembleia sobre a admissibilidade
de uma alteração oral. Se pelo menos 40 deputados se opuserem, a alteração oral não será tida em
consideração.

Processo em sessão plenária sem alterações e sem debate (artigo 150.º do Regimento)

Todas as propostas legislativas (primeira leitura) e todas as propostas de resolução não legislativas
aprovadas em comissão com um número de votos contra inferior a um décimo dos membros que
compõem a comissão são inscritas no projeto de ordem do dia do Parlamento para aprovação sem
alterações.

Esse ponto será objeto de uma única votação, a menos que, antes da elaboração do projeto de ordem
do dia definitivo, grupos políticos ou deputados a título individual, que representem no seu conjunto um
décimo dos membros do Parlamento, solicitem por escrito autorização para apresentar alterações a esse
ponto. Nesse caso, o Presidente fixa um prazo para a apresentação das alterações.

Aquando da finalização da ordem do dia de um período de sessões, a Conferência dos Presidentes pode
propor que sejam inscritos outros pontos sem alterações. Ao aprovar a ordem do dia, o Parlamento não
pode aceitar qualquer proposta neste sentido se um grupo político ou um mínimo de 40 deputados
tiverem manifestado por escrito a sua oposição, pelo menos uma hora antes da abertura do período de
sessões.
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Alterações – processo simplificado (artigo 50.º do Regimento)

Na sequência de um primeiro debate sobre uma proposta de ato legislativo, o presidente de uma
comissão pode propor que a proposta seja aprovada sem alterações. Salvo em caso de oposição de
pelo menos um décimo dos membros da comissão, o presidente apresenta ao Parlamento um relatório
que aprove a proposta.

Alterações – admissibilidade (artigos 22.º, 52.º, 61.º, 69.º, 170.º e 174.º do Regimento)

O Regimento do Parlamento Europeu estabelece os critérios de admissibilidade. Em consonância com o
desenrolar do processo legislativo, são aplicados critérios de admissibilidade adicionais em segunda
leitura. Não são admissíveis alterações em terceira leitura.

No caso das propostas de resolução não legislativas (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento), um grupo
político pode apresentar uma proposta de resolução alternativa a uma proposta de resolução não
legislativa contida num relatório de comissão. Neste caso, o mesmo grupo não pode apresentar
alterações à proposta de resolução da comissão competente. A proposta de resolução alternativa não
pode ser mais extensa do que a da comissão. Será submetida à apreciação do Parlamento mediante
uma única votação e sem alterações.

O relator pode apresentar alterações a fim de ter em conta novas informações recebidas depois da
aprovação do texto pela comissão competente (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento), e pelo menos um
décimo dos deputados do Parlamento pode apresentar alterações que visem modificar o texto aprovado
pela comissão competente (artigo 52.º, n.º 2, do Regimento).

As alterações declaradas não admissíveis não são postas à votação.

Compete ao Presidente decidir da admissibilidade das alterações. A sua decisão não se baseia
unicamente nas disposições em matéria de não admissibilidade, mas nas disposições do Regimento em
geral. Da decisão do Presidente não cabe recurso.

Alterações – retirada (artigo 169.º, n.º 5, do Regimento)

As alterações retiradas pelos respetivos autores caducam, a menos que sejam imediatamente
retomadas por outro deputado nas mesmas condições (em nome da comissão competente, de um grupo
político ou de pelo menos 40 deputados).

Alterações – supressão

As alterações que visam a supressão de uma parte do texto são postas à votação antes das outras
alterações relativas à mesma parte do texto.

Se uma parte do texto é objeto de uma alteração supressiva, os pedidos de votação em separado
relativos a esse texto não são admissíveis e os pedidos de votação nominal devem dizer respeito à
alteração supressiva, não ao texto original.

Votação em bloco de alterações (artigos 173.º e 174.º do Regimento)

A votação de um relatório baseia-se numa recomendação da comissão competente Caso a comissão
apresente uma série de alterações ao texto objeto do relatório, essas alterações são postas à votação
em bloco na sessão plenária e passam à frente na ordem de prioridades.
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Se um grupo político ou um mínimo de 40 deputados tiverem requerido uma votação em separado ou se
tiverem sido apresentadas outras alterações à mesma parte do texto, essas alterações são postas à
votação em separado.

O Presidente pode pôr à votação em bloco outras alterações, caso sejam complementares. Neste caso
segue o procedimento acima descrito. Os autores dessas alterações poderão propor a votação em bloco
se as suas alterações forem complementares.

Na sequência da aprovação ou rejeição de determinada alteração, o Presidente pode decidir pôr à
votação em bloco outras alterações com conteúdo ou objetivos idênticos. Antes de tomar essa decisão, o
Presidente pode solicitar o acordo prévio do Parlamento. Esta série de alterações pode dizer respeito a
diferentes partes do texto original.

5.2 ORGANIZAÇÃO DAS VOTAÇÕES

Serviço competente

A Unidade da Receção dos Documentos é responsável pela apresentação dos textos postos à votação
no Parlamento e pela verificação do cumprimento das regras e da admissibilidade. Cabe ao Presidente
decidir sobre eventuais impugnações. Da decisão do Presidente não cabe recurso.

A Unidade da Receção dos Documentos elabora notas informativas destinadas ao Presidente e publica
na página web da sessão plenária calendários e listas de votação tendo em vista a organização e
realização das votações. Antes da votação, o funcionário responsável dá indicações ao Presidente e
notifica-o de eventuais problemas processuais ou de apresentação suscetíveis de ocorrer durante a
votação.

Ordem de votação dos pontos inscritos na ordem do dia

Os textos são postos à votação de acordo com a ordem estabelecida no calendário publicado na página
web da sessão plenária.

Listas de votação

Para cada ponto posto à votação é elaborada uma lista de votação.

Uma vez recebidas as alterações, a Unidade da Receção dos Documentos publica uma lista provisória
na página web da sessão plenária. Esta lista indica a ordem pela qual as alterações são postas à
votação e as alterações que eventualmente caducam. Depois de terminados os prazos para
apresentação dos pedidos de votações nominais, separadas e por partes, é publicada na página web da
sessão plenária uma versão definitiva da lista de votação, com a indicação destes pedidos.

Intervenções durante o período de votação (artigo 150.º e artigo 171.º, n.º 5, do Regimento)

Durante as votações nenhum deputado pode usar da palavra. Só são permitidas intervenções do
Presidente e do relator.

Sempre que um ponto seja examinado sem debate, o relator ou o presidente da comissão competente
podem fazer uma declaração de dois minutos, no máximo, imediatamente antes da votação.

No entanto, outros deputados podem ser autorizados a usar da palavra a fim de assinalar problemas de
tradução. Uma votação só pode ser interrompida em caso de equívoco quanto ao objeto da votação.
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Não pode ser dado o uso da palavra a um deputado para justificar as alterações em apreciação ou para
relançar o debate sobre a matéria de fundo.

Impugnação de votações (artigo 184.º do Regimento)

O Presidente pode, por sua própria iniciativa ou a pedido da Assembleia, proceder à verificação dos
resultados das votações por braços erguidos, recorrendo para tal ao sistema eletrónico de votação.

Os resultados da votação são afixados, em primeiro lugar, unicamente no ecrã do Presidente. O
resultado das votações é validado depois de ser proclamado pelo Presidente. Da decisão do Presidente
não cabe recurso.

Votação eletrónica (artigo 181.º do Regimento)

A votação por sistema eletrónico processa-se mediante a utilização de um cartão magnético pessoal, de
cor azul.

Cada deputado pode votar em qualquer lugar do hemiciclo com o seu cartão pessoal.

O cartão é introduzido na ranhura do terminal de voto de modo a que a face do cartão em que está
inscrito o nome do deputado fique visível. O ecrã do terminal é ativado.

Em caso de inserção incorreta do cartão, uma luz amarela intermitente assinala o erro e surgem no ecrã
símbolos animados de ajuda.

Se o cartão for corretamente introduzido no terminal, surge no ecrã:

– o número do cartão
– o nome do deputado
– a data.

Quando o Presidente põe uma proposta à votação, o deputado deve carregar no botão que corresponde
à sua intenção de voto. Acende-se no terminal a luz pertinente:

– botão da esquerda A FAVOR luz VERDE
– botão do meio ABSTENÇÃO luz BRANCA
– botão da direita CONTRA luz VERMELHA

Nas votações por escrutínio secreto, apenas se acenderá uma luz AZUL para indicar que o deputado
participou na votação.

No ecrã surgem informações sobre a votação sob a forma de pictogramas:

– objeto da votação
– sentido da
votação:

a favor (+), contra (-), abstenção (0) (no caso de votação
pública)
X (no caso de votação por escrutínio secreto)

– tipo de votação: simples, nominal ou por escrutínio secreto
– fases da votação: aberta, encerrada

Antes de o Presidente anunciar o encerramento da votação, o deputado pode modificar o seu voto
carregando noutro botão.

O Presidente aprecia os dados transmitidos pelo sistema de votação, constata os resultados e
proclama-os.
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Depois de o Presidente proceder a essa proclamação, os resultados da votação surgem no ecrã do
terminal e num dos grandes ecrãs existentes no hemiciclo.

Durante os debates, fora do período de votação, surgem no ecrã as seguintes informações:

– objeto do debate
– nome do orador
– nomes dos oradores seguintes
– pontos seguintes da ordem do dia.

Votação nominal (artigo 180.º do Regimento)

Procede-se à votação nominal se um grupo político ou um mínimo de 40 deputados o requererem por
escrito antes do prazo estabelecido na programação publicada na página web da sessão plenária. Para
a votação nominal recorre-se habitualmente ao sistema de votação eletrónica. O resultado da votação
nominal é inscrito num anexo da ata da sessão com a indicação do nome de cada votante.

Quando delibera sobre um relatório mediante votação única e/ou final, o Parlamento procede a uma
votação nominal (artigo 179.º do Regimento). Esta regra não se aplica aos relatórios respeitantes a
processos relativos à imunidade (artigo 9.º do Regimento).

Correção do sentido de voto

Os pedidos de correção do sentido do voto expressos oralmente em sessão, comunicados por escrito ou
por via eletrónica pelos deputados, apenas podem incidir nas votações nominais.

Os pedidos de correção do sentido do voto transmitidos pelos deputados são registados na lista dos
«resultados das votações nominais», que é impressa e publicada na página web da sessão plenária,
mas o resultado da votação não é alterado.

Os deputados que pretendam comunicar uma correção do sentido do voto devem utilizar o formulário
eletrónico «Correção do sentido do voto nominal» disponível no «Espaço reservado aos deputados» da
página web da sessão plenária.

As correções comunicadas até às 18h30 do dia em que se realiza a votação são publicadas na página
web da sessão plenária desse dia e na ata da sessão, após os resultados das votações.

Podem ser apresentadas correções do sentido do voto até ao meio-dia da sexta-feira da segunda
semana que se seguir ao período de sessões.

Declarações de voto (artigo 183.º do Regimento)

As declarações de voto podem ser apresentadas oralmente ou por escrito, a título individual ou em nome
de um grupo político.

Os pedidos de declarações de voto orais devem ser transmitidos à Unidade da Organização e do
Acompanhamento das Sessões Plenárias até ao final do período de votação, quer utilizando o formulário
eletrónico disponível no «Espaço reservado aos deputados» da página web da sessão plenária, quer
contactando o pessoal da referida unidade presente no hemiciclo. Não serão admissíveis novos pedidos
de declaração de voto a partir do momento em que tenha início a primeira declaração de voto para essa
sessão específica.

No caso das declarações de voto orais, o tempo de uso da palavra é de dois minutos se o deputado se
exprimir em nome do seu grupo político e de um minuto se o fizer a título pessoal.
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As declarações de voto apresentadas por escrito podem ser transmitidas através do formulário eletrónico
disponível no «Espaço reservado aos deputados» da página web da sessão plenária, por correio
eletrónico ou entregues ao pessoal presente no hemiciclo. Podem ser apresentadas até ao meio-dia da
sexta-feira da semana que se seguir ao período de sessões.

Não são permitidas declarações de voto nos seguintes casos:

– questões processuais;
– resoluções apresentadas no âmbito dos debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da

democracia e do primado do direito (artigo 135.º do Regimento).

No caso das deliberações sobre relatórios no âmbito do processo sem debate, apenas são permitidas
declarações de voto apresentadas por escrito (artigo 150.º do Regimento).

Quórum (artigo 168.º do Regimento)

Considera-se que existe quórum sempre que se encontre reunido no hemiciclo um terço dos membros
que compõem o Parlamento.

Todas as votações são válidas, seja qual for o número de votantes, a não ser que o Presidente, a pedido
de um mínimo de 40 deputados apresentado antes da votação, constatar que não existe quórum no
momento da votação.

Os requerimentos para verificação do quórum podem ser apresentados por um mínimo de 40 deputados,
Se não for atingido o número de presenças requerido para que exista quórum, o Presidente não
proclama o resultado da votação, mas constata a falta de quórum. Neste caso, a votação é inscrita na
ordem do dia da sessão seguinte.

Maiorias

Salvo disposição em contrário dos Tratados e/ou do Regimento, as decisões são adotadas por maioria
dos votos expressos (a favor e contra), o que é normalmente designado por maioria «simples».

Algumas decisões, relativas, por exemplo, às alterações ao orçamento, às votações em segunda leitura
de processos legislativos e às alterações ao Regimento, exigem, para serem adotadas, os votos da
maioria dos deputados que compõem o Parlamento, o que é normalmente designado por maioria
«qualificada».

Determinadas decisões relativas à utilização dos fundos do Instrumento de Flexibilidade e do Fundo
Europeu de Ajustamento à Globalização exigem, para serem adotadas, os votos da maioria dos
deputados que compõem o Parlamento e três quintos dos votos expressos.

Resultados das votações

Os resultados das votações são publicados num anexo da ata da sessão. São, além disso,
disponibilizados na página web da sessão plenária no dia da votação. As correções do sentido do voto
são igualmente publicadas nesta página.

5.3 PROCESSO DE VOTAÇÃO

O Parlamento aplica, na votação dos relatórios, o seguinte procedimento:
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a) são postas à votação em primeiro lugar as alterações ao texto a que se refere o relatório da
comissão competente;

b) segue-se a votação, no seu conjunto, desse texto eventualmente alterado;
c) votam-se, em seguida, as alterações à proposta de resolução ou ao projeto de resolução legislativa;
d) procede-se, por último, à votação da proposta de resolução ou do projeto de resolução legislativa no

seu conjunto (votação final).

Processo de votação – segunda leitura (artigos 68.º, 69.º e 76.º do Regimento)

Se não forem apresentadas propostas de rejeição ou de alteração da posição comum do Conselho, esta
é considerada aprovada.

As propostas de rejeição da posição comum do Conselho são postas à votação antes de quaisquer
alterações. Sempre que sejam apresentadas várias alterações à posição comum, são postas à votação
de acordo com a ordem estabelecida no artigo 174.º do Regimento.

Se o Parlamento deliberar a favor da alteração da posição comum, só poderá proceder-se a uma nova
votação do texto global nos termos do artigo 68.º, n.º 2 do Regimento.

Processo de votação – terceira leitura (artigo 72.º do Regimento)

O projeto comum, na sua globalidade, é objeto de uma única votação. Para a sua aprovação é
necessária a maioria dos votos expressos (maioria simples).

Não podem ser propostas alterações ao projeto comum.

Processo em sessão plenária sem alterações (artigo 150.º do Regimento)

Todo o relatório posto à votação sem alterações nos termos do artigo 150.º do Regimento é objeto de
uma única votação. Não podem, por conseguinte, ser apresentados pedidos de votações separadas ou
por partes. Quando deliberar sobre um relatório mediante votação única e/ou final (exceto no que se
refere aos relatórios respeitantes a processos relativos à imunidade), o Parlamento procede a uma
votação nominal (artigo 179.º do Regimento).

Processo sem alterações e sem debate

Os pontos inscritos na ordem do dia da sessão são submetidos a debate, com exceção dos pontos
inscritos para aprovação nos termos do processo simplificado ou do processo sem alterações e sem
debate (artigos 50.º e 150.º do Regimento).

Proposta de rejeição de uma proposta da Comissão em primeira leitura (artigo 60.º do Regimento)

Se for apresentada uma proposta de rejeição de uma proposta da Comissão, aquela é posta à votação
antes de eventuais alterações. A proposta de rejeição pode ser apresentada pela(s) comissão(ões)
competente(s) ou por um mínimo de 40 deputados.

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento)

Um grupo político pode apresentar uma proposta de resolução alternativa a uma proposta de resolução
não legislativa contida num relatório de comissão. Neste caso, o mesmo grupo não poderá apresentar
alterações à proposta de resolução da comissão competente.
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Devolução à comissão (artigo 188.º do Regimento)

A intenção de requerer a devolução à comissão pode ser notificada em três fases do processo:

– aquando da fixação da ordem do dia na abertura do período de sessões;
– no momento da abertura do debate sobre o ponto em questão;
– durante a votação, mas antes da votação final.

Os pedidos de devolução à comissão só podem ser apresentados uma vez durante cada uma destas
três fases.

Nas duas primeiras fases, a intenção de requerer a devolução à comissão deve ser notificada com pelo
menos 24 horas de antecedência ao Presidente, o qual deve informar o Parlamento sem demora.

A devolução à comissão implica a suspensão do debate sobre a matéria em apreciação. Este processo
não se aplica aos debates sobre casos de violação dos direitos humanos, da democracia e do primado
do direito (artigo 135.º do Regimento) ou aos textos decorrentes de declarações das outras instituições,
nos termos dos artigos 123.º e 128.º do Regimento, sempre que o texto não tenha sido apresentado pela
comissão competente.

Adiamento de uma votação (artigo 190.º do Regimento)

Um grupo político ou um mínimo de 40 deputados podem requerer, antes ou durante uma votação, o
adiamento da votação, caso em que a votação do pedido terá lugar imediatamente.

5.4 TIPOS DE VOTAÇÃO

Votação por partes (artigo 176.º do Regimento)

A votação por partes pressupõe a votação de uma alteração, artigo ou parágrafo do texto em apreciação
em duas ou mais partes.

Os pedidos de votação por partes podem ser apresentados por um grupo político ou por um mínimo de
40 deputados. O prazo para a apresentação dos pedidos de votação por partes são indicados na ordem
do dia do período de sessões. O Presidente pode rejeitar os pedidos apresentados após o prazo fixado.

Votação em separado (artigo 174.º do Regimento)

Caso a comissão competente apresente uma série de alterações ao texto objeto do relatório, o
Presidente submete-as à votação em bloco, a menos que um grupo político ou um mínimo de 40
deputados tenham requerido uma votação em separado (artigo 174.º, n.º 5, do Regimento).

A votação em separado pode igualmente aplicar-se a um ponto de uma resolução posta à votação
(artigo 171.º, n.1, alínea d), do Regimento).

Os pedidos de votação em separado podem ser apresentados por um grupo político ou por um mínimo
de 40 deputados. O prazo para a apresentação dos pedidos de votação em separado são indicados na
ordem do dia do período de sessões. O Presidente pode rejeitar os pedidos apresentados após o prazo
fixado.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-188+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-135+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-123+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-128+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-190+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-176+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-174+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-171+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Votação única (artigo 150.º do Regimento)

Os pontos inscritos na ordem do dia para aprovação sem alterações são objeto de votação única na
sessão plenária.
Neste caso, não é possível proceder à votação em separado ou por partes.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-150+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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6 – DOCUMENTOS RELATIVOS AOS TRABALHOS EM SESSÃO
PLENÁRIA
Ver igualmente:

 Alterações (secção 5.1.)
 Listas de votação (secção 5.2 «Organização da votação»)
 Listas de oradores (secção 4.3 «Uso da palavra em sessão plenária»)

Ata (artigo 192.º do Regimento)

A ata de cada sessão, na qual se indicam em pormenor o desenrolar dos trabalhos, as decisões do
Parlamento e os nomes dos oradores, é distribuída pelo menos meia hora antes do início do período da
tarde da sessão seguinte.

No início do período da tarde de cada sessão, o Presidente submete a ata da sessão anterior à
aprovação do Parlamento. No caso de a ata ser contestada, o Parlamento decide, se for caso disso, se
as alterações reclamadas devem ou não ser tidas em consideração.

A ata é publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Folha de presenças na sessão plenária (artigo 148.º do Regimento)

Durante as sessões, é afixada fora do hemiciclo uma folha de presenças.

A ata de cada sessão contém uma lista dos deputados «presentes», que assinaram a folha de
presenças, e uma lista dos deputados cuja ausência foi justificada pelo Presidente com a menção
«ausência justificada».

O Presidente pode justificar a ausência de deputados por razões de saúde, circunstâncias familiares
graves, presença em missão em nome do Parlamento, gravidez ou licença de maternidade. Os
deputados que desejem que a sua ausência seja justificada devem enviar um pedido, por correio normal
ou por correio eletrónico, ao Secretariado dos Questores.

Os deputados podem notificar a Unidade da Ata e do Relato Integral das Sessões de que estiveram
presentes, embora o seu nome não figure na folha de presenças. Essa informação é publicada em ata,
mas as listas de presenças não são alteradas.

Testos aprovados (artigo 193.º do Regimento)

Os textos aprovados em sessão plenária são atos do Parlamento Europeu. Entre estes textos figuram,
inter alia, resoluções, resoluções legislativas, pareceres, declarações, decisões, recomendações.

Os textos aprovados pelo Parlamento são publicados imediatamente após a votação. São submetidos à
aprovação do Parlamento juntamente com a ata da sessão correspondente e conservados nos arquivos
do Parlamento.

Os textos aprovados pelo Parlamento são submetidos a finalização jurídico-linguística, sob a
responsabilidade do Presidente. Quando esses textos são aprovados com base num acordo entre o
Parlamento e o Conselho, a finalização deve ser efetuada pelas duas instituições, em estreita
cooperação e por mútuo acordo.

As posições aprovadas pelo Parlamento pelo processo legislativo ordinário assumem a forma de textos
consolidados. Quando a votação do Parlamento não tem por base um acordo com o Conselho, o texto
consolidado identifica as alterações aprovadas.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-192+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-148+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-193+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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Após a finalização, os textos aprovados são assinados pelo Presidente e pelo Secretário-Geral e
publicados no Jornal Oficial da União Europeia.

Relato integral (artigo 194.º do Regimento)

O relato integral contém todos os debates realizados em sessão plenária nas línguas originais dos
oradores. Estes textos ficam normalmente disponíveis nas línguas originais (versão «arco-íris») no dia
seguinte. O relato integral contém igualmente as declarações de voto e as declarações escritas.

O relato integral é publicado em anexo ao Jornal Oficial da União Europeia.

Gravação audiovisual dos debates (artigo 195.º do Regimento)

Os debates do Parlamento, nas línguas em que se realizam, bem como a banda sonora multilíngue de
todas as cabinas de interpretação ativas, são difundidos em direto no sítio web do Parlamento.

Além disso, imediatamente após cada sessão, é publicada no sítio web do Parlamento uma gravação
audiovisual indexada dos debates, ligada ao relato integral multilíngue dos debates; esta gravação está
disponível para transmissão, descarregamento e carregamento pelos meios de comunicação.

Distribuição de documentos (artigos 156.º e 160.º do Regimento)

Os documentos que servem de base aos debates e às deliberações do Parlamento são impressos e
distribuídos aos deputados. Estão igualmente disponíveis na página web da sessão plenária. A lista
destes documentos é publicada nas atas das sessões do Parlamento.

Com exceção dos casos urgentes previstos no Regimento, não é permitido abrir o debate ou a votação
de um texto que não tenha sido distribuído pelo menos 24 horas antes.

Relatórios de caráter legislativo (artigo 49.º do Regimento)

Por «relatórios de caráter legislativo» entende-se os textos submetidos à apreciação do Parlamento no
contexto dos vários processos legislativos (nomeadamente, o processo legislativo ordinário, o processo
de aprovação e o processo de consulta).

Relatórios de caráter não legislativo (artigo 51.º do Regimento)

A expressão «relatórios de caráter legislativo» aplica-se aos relatórios aprovados pelo Parlamento por
sua iniciativa.

Textos relativos às declarações das outras instituições e perguntas com pedido de resposta oral
com debate (artigos 123.º e 128.º do Regimento)

Quando uma declaração com debate ou uma pergunta com pedido de resposta oral com debate são
inscritas na ordem do dia, o Parlamento decide se o debate é encerrado ou não com uma resolução.
Caso o Parlamento decida encerrar o debate com uma resolução, uma comissão, um grupo político ou
um mínimo de 40 deputados podem apresentar uma proposta de resolução, nos termos dos artigos 123.º
e 128.º do Regimento, respetivamente.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20140701+RULE-194+DOC+XML+V0//PT&language=PT&navigationBar=YES
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34/34 DV\1035606PT.doc

PT

A cada proposta de resolução é atribuído um número de série. As propostas de resolução comuns que
substituem uma série de propostas de resolução (sobre o mesmo assunto) recebem um número RC
acrescido do número de série da primeira proposta de resolução do conjunto que é substituído.

Referências e acrónimos dos documentos de sessão

As referências e acrónimos a seguir apresentados, que identificam os diferentes tipos de processos e de
documentos, são frequentemente utilizados nos documentos de sessão:

A: relatórios, recomendações e recomendações para segunda leitura
B: propostas de resolução e outros documentos de sessão
O: perguntas com pedido de resposta oral
E: perguntas com pedido de resposta escrita
C: documentos das outras Instituições
T: textos aprovados
RC: propostas de resolução comum
COD ou *** processo legislativo ordinário (I: primeira leitura; II: segunda leitura; III: terceira leitura)
CNS ou * processo de consulta
APP ou *** processo de aprovação
NLE: processo de aprovação não legislativa
REG: relatório sobre alteração ao Regimento
INI: relatório de iniciativa
IMM: relatório sobre um pedido de defesa da imunidade de um deputado
BUD: documentos relativos ao processo orçamental
ACI: acordo interinstitucional
OJ: ordem do dia

O número que eventualmente acompanha a letra relativa ao tipo de documento refere-se à legislatura:
por exemplo, A7 = relatório aprovado durante a sétima legislatura; A8 = relatório aprovado durante a
oitava legislatura.

Direção da Sessão Plenária

É possível contactar o Secretariado da Direção da Sessão Plenária enviando um e-mail para o endereço
sessions@europarl.europa.eu ou através do formulário de contacto disponível na página web da sessão
plenária.

Nos hemiciclos de Bruxelas ou de Estrasburgo, os funcionários que prestam assistência ao Presidente
têm as seguintes atribuições:

– ata
– relato integral das sessões
– listas de oradores
– pedidos de uso da palavra e pedidos de modificação do tempo de uso da palavra
– declarações de voto
– prestação de assistência ao Presidente e ao Vice-Presidente na condução da sessão.

mailto:sessions@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/home.html
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