
  

 

DECISÃO DA PRESIDENTE DO PARLAMENTO EUROPEU 

de 9 de março de 2022 

sobre as medidas excecionais que permitem ao Parlamento Europeu desempenhar as 

suas funções e exercer as suas prerrogativas ao abrigo dos Tratados  

 

 
 
A PRESIDENTE DO PARLAMENTO EUROPEU, 
 
Tendo em conta os artigos 237.º-A e 237.º-C do Regimento do Parlamento Europeu, 
 
Tendo em conta a aprovação da Conferência dos Presidentes na sua reunião de 9 de março de 
2022, 
 
 
Considerando o seguinte: 
 
(1)  Desde a entrada em vigor da Decisão da Presidente, de 20 de janeiro de 2022, sobre as 

medidas extraordinárias que permitem ao Parlamento Europeu desempenhar as suas 
funções e exercer as suas prerrogativas, a situação epidemiológica global no que diz 
respeito à COVID-19 caracterizou-se, segundo o Centro Europeu de Prevenção e 
Controlo das Doenças (ECDC), por uma taxa global de notificação de casos elevada 
mas em forte redução. A variante Ómicron é predominante em toda a União mas – ao 
contrário do que aconteceu com as anteriores variantes que suscitam preocupação – as 
infeções e hospitalizações relacionadas com a Ómicron evoluem a taxas divergentes. 
Prevê-se que as taxas de notificação de casos e os internamentos hospitalares diminuam, 
enquanto as taxas de mortalidade devem permanecer estáveis. 

 
(2) Em resposta a estes novos desenvolvimentos – e em conformidade com a Decisão da 

Presidente, de 9 de março de 2022, relativa a medidas de segurança para limitar a 
propagação da COVID-19 (Decisão da Presidente sobre medidas de segurança) – foram 
levantadas várias restrições, como as de acesso ao Parlamento Europeu, ao passo que 
foram mantidas algumas medidas sanitárias, incluindo a obrigação de usar máscara 
médica. Na sua reunião de 7 de março de 2022, a Mesa decidiu prorrogar até 10 de abril 
de 2022 a sua Decisão, de 27 de outubro de 2021, sobre as regras excecionais em 
matéria de saúde e segurança que regem o acesso aos edifícios do Parlamento nos seus 
três locais de trabalho, nos termos da qual só é concedido acesso aos edifícios do 
Parlamento mediante a apresentação dum Certificado Digital COVID da UE válido ou 
um certificado equivalente. 

 



(3) Além disso, muitos Estados-Membros começaram a flexibilizar gradualmente algumas 
ou todas as medidas adotadas para limitar a propagação da COVID-19. Essa 
flexibilização gradual diz respeito, nomeadamente, ao levantamento de determinadas 
restrições de viagem e de ajuntamentos privados, à redução dos períodos de quarentena 
ou de isolamento e ao levantamento das restrições em determinados setores da 
economia. 

 
(4) No entanto, com base em dados fiáveis provenientes, nomeadamente, do ECDC e 

confirmados pela Unidade de Preparação e Gestão em matéria de Crises Sanitárias do 
Parlamento Europeu, por razões de segurança e proteção, ainda é perigoso para o 
Parlamento reunir-se em conformidade com os procedimentos habituais previstos no 
seu Regimento. Consequentemente, as ameaças e desafios adicionais decorrentes do 
coronavírus e da sua variante Ómicron constituem circunstâncias excecionais e – 
especialmente tendo em conta as dificuldades de interpretação dos dados de vigilância 
– imprevisíveis que escapam ao controlo do Parlamento. 

 
(5) Por isso, é necessário adotar medidas excecionais adequadas que permitam que o 

Parlamento continue a desempenhar as suas funções e a exercer as suas prerrogativas. 
 
(6) Ao longo da pandemia, foram aplicados vários conjuntos de medidas de atenuação dos 

riscos no Parlamento, a fim de reduzir significativamente o risco de infeções a nível 
interno. Dada a melhoria da situação epidemiológica, alguns desses conjuntos de 
medidas podem ser suprimidos. No entanto, a abolição simultânea de todas as medidas 
de redução dos riscos bem calibradas resultaria num aumento do risco de infeção para 
as pessoas que trabalham e visitam o Parlamento Europeu. Consequentemente, um 
regresso aos procedimentos regulares deve ser iniciado pondo gradualmente termo às 
medidas extraordinárias do Parlamento e, ao mesmo tempo, mantendo os riscos para a 
saúde a um nível tão baixo quanto possível. 

 
(7) Os serviços competentes do Parlamento melhoraram os sistemas de ventilação em todas 

as salas de reunião, assegurando a circulação de ar fresco a 100%, e a distribuição 
interna de ar nos hemiciclos de Estrasburgo e Bruxelas é a melhor possível. Além disso, 
durante as chamadas reuniões não dinâmicas cujos participantes estão sentados, o risco 
de transmissão é reduzido se forem respeitadas as medidas sanitárias e de atenuação 
dos riscos definidas na Decisão da Presidente sobre medidas de segurança. Em 
conformidade com o parecer da Unidade de Preparação e Gestão em matéria de Crises 
Sanitárias, os requisitos de distanciamento físico podem, por isso, ser suprimidos no 
caso da sessão plenária e das reuniões das comissões, das delegações interparlamentares 
e de outros órgãos do Parlamento.  

 
(8) Durante os debates e as votações em sessão plenária, a vontade dos cidadãos da União 

é articulada, em última análise, através dos seus representantes democraticamente 
eleitos, pelo que devem ser previstas apenas as medidas extraordinárias que menos 
restrinjam os direitos dos deputados. Tendo em conta o prolongamento de várias 
medidas sanitárias e de atenuação dos riscos, nos termos da Decisão da Presidente sobre 
medidas de segurança, e dado que no hemiciclo a ventilação é ótima, o risco de infeção 



na sessão plenária é consideravelmente mais baixo do que noutras ocasiões. Portanto, 
não é necessário continuar a aplicar o regime de participação à distância nos períodos 
de sessões. Na sequência do parecer da Unidade de Preparação Médica e Gestão de 
Crises, as sessões plenárias – incluindo as sessões de votação – devem ser realizadas 
em presença, com a salvaguarda adicional de que os deputados devem, em geral, 
intervir a partir da tribuna. 

 
(9) Em particular, para além dos períodos de sessões, realiza-se uma grande quantidade de 

reuniões de comissões, de delegações interparlamentares e de outros órgãos do 
Parlamento. Durante os períodos de realização dessas reuniões, os deputados viajam 
mais frequentemente de e para os seus círculos eleitorais, em comparação com os 
períodos de sessões, aumentando assim o seu risco de exposição à COVID-19. Além 
disso, se todos os deputados, pessoal e outros participantes assistissem pessoalmente a 
essas reuniões, o risco de transmissões a nível interno poderia aumentar. Além disso, o 
aumento da circulação dessas pessoas nos edifícios do Parlamento também pode causar 
um maior número de reuniões sociais informais antes e depois dessas reuniões, 
aumentando ainda mais o risco de infeção.  

 
(10) Portanto, o regime de participação à distância deve continuar a ser aplicado nas reuniões 

das comissões, das delegações interparlamentares e de outros órgãos do Parlamento, 
permitindo assim que os deputados exerçam alguns dos seus direitos parlamentares por 
via eletrónica. Alguns direitos e práticas não podem ser exercidos de forma adequada 
sem a presença física dos deputados, pelo que terão de ser adaptados durante o período 
de vigência da presente decisão em conformidade com as orientações sobre o 
procedimento de votação à distância nas comissões, adotadas pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões.  

 
(11) As missões das comissões e das delegações interparlamentares, as missões de 

observação eleitoral, as atividades de apoio democrático e as reuniões 
interparlamentares deverão ser elegíveis para serem autorizadas com base numa 
avaliação dos riscos específica e em conformidade com as regras aplicáveis a nível 
nacional, da União e internacional. Essas atividades também devem poder ser 
organizadas à distância. 

 
(12) Embora diversos fatores que determinam a evolução da pandemia continuem a ser 

imprevisíveis, muitos estudos científicos preveem que a vaga de Ómicron continuará a 
afrouxar nas próximas semanas. Portanto, a presente decisão deve ser regularmente 
avaliada e, se for caso disso, alterada ou revogada assim que mudarem ou cessarem as 
circunstâncias extraordinárias que provocaram a sua adoção. São tomadas medidas 
logísticas e técnicas adicionais para permitir que o Parlamento retome plenamente os 
seus procedimentos habituais. 

 
(13) O artigo 237.º-A só deve ser aplicado como último recurso. As medidas extraordinárias 

previstas na presente decisão são estritamente necessárias e não existem medidas menos 
restritivas ou igualmente adequadas que permitam que o Parlamento continue a 



desempenhar as suas funções e a exercer as suas prerrogativas ao abrigo dos Tratados, 
garantindo simultaneamente a segurança. 

 
  



ADOTOU A PRESENTE DECISÃO: 
 
 

Capítulo I - Períodos de sessões e sessões plenárias do Parlamento 
 

Artigo 1.º 
 
No hemiciclo, os deputados intervêm a partir da tribuna, a menos que a Presidente os autorize 
a intervir a partir dos seus lugares. 
 
 

Capítulo II - Comissões e delegações interparlamentares 
 

Artigo 2.º 
 
1.  As comissões e as delegações interparlamentares organizam as suas reuniões, incluindo 

audições e seminários, ao abrigo do regime de participação à distância previsto no 
artigo 237.º-C do Regimento. 

 
2.  Nas comissões e nas delegações interparlamentares, os deputados exercem o seu direito 

de voto em conformidade com o disposto no capítulo 2 da Decisão da Mesa, de 8 de 
fevereiro de 2021, sobre as instruções relativas às votações ao abrigo do regime de 
participação à distância. 

 
3. Os direitos e as práticas que não possam ser exercidos de forma adequada sem a 

presença física dos deputados são adaptados em conformidade com as orientações sobre 
o procedimento de votação à distância nas comissões, adotadas pela Conferência dos 
Presidentes das Comissões.  

 
 

Artigo 3.º 
 

Sem prejuízo das regras gerais em matéria de autorização, as missões das comissões e das 
delegações interparlamentares, as missões de observação eleitoral, as atividades de apoio 
democrático e as reuniões interparlamentares podem ser autorizadas caso a caso, com base 
numa avaliação dos riscos específica e em conformidade com as regras aplicáveis a nível 
nacional, da União e internacional. 
 
 

Capítulo III - Outros órgãos 
 

Artigo 4.º 
 
As reuniões de outros órgãos podem ser organizadas ao abrigo do regime de participação à 
distância previsto no artigo 237.º-C do Regimento. 
 



 
Capítulo IV - Disposições finais 

 
Artigo 5.º 

 
A presente decisão é aplicada sem prejuízo de eventuais medidas adicionais em matéria de 
prevenção e de segurança para a atenuação dos riscos adotadas pela Mesa do Parlamento 
Europeu ou por outras autoridades competentes do Parlamento. 

 
 

Artigo 6.º 
  
1. A presente decisão entra em vigor em 14 de março de 2022 com a sua publicação no 

sítio Web do Parlamento. 
 
2. A presente decisão é subordinada a uma avaliação periódica relativamente à evolução 

das circunstâncias extraordinárias e, se for caso disso, alterada ou revogada em 
conformidade. 

 
3.  A presente decisão caduca em 12 de junho de 2022, a menos que seja renovada, alterada 

ou revogada antes desta data. 
 
 
 
Estrasburgo, 9 de março de 2022 
 
 
 
 
 
 
Roberta Metsola 
 


