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8.12.2016 A8-0344/305 

Alteração  305 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 6 – Artigo 73-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 Artigo 73.º-A  

 Artigo 73.º-D 

 Condução das negociações 

 1. A equipa de negociações do 

Parlamento será chefiada pelo relator e 

presidida pelo presidente da comissão 

competente ou por um vice-presidente 

designado pelo presidente. Incluirá, no 

mínimo, os relatores-sombra de cada 

grupo político, que desejem participar. 

 2. Os documentos a debater em reunião 

com o Conselho e a Comissão («trílogo») 

serão distribuídos à equipa de 

negociações pelo menos 48 horas ou, em 

casos urgentes, pelo menos 24 horas antes 

desse trílogo. 

 3. Após cada trílogo, o presidente da 

equipa de negociações e o relator, em 

nome da equipa de negociações, prestarão 

informações na próxima reunião da 

comissão competente. 

 Caso seja impossível convocar uma 

reunião da comissão em tempo oportuno, 

o presidente da equipa de negociações e o 

relator, em nome da equipa de 

negociações, prestarão informações numa 

reunião dos coordenadores da comissão. 

 4. Se as negociações conduzirem a um 

acordo provisório, a comissão 

competente será imediatamente 
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informada desse facto. Os documentos 

que refletem os resultados do trílogo final 

serão disponibilizados à comissão e 

publicados. O acordo provisório será 

submetido à comissão competente, que 

tomará uma decisão, mediante votação 

única, por maioria dos votos expressos. 

Caso seja aprovado, será submetido à 

apreciação do Parlamento, apresentado 

de forma a indicar claramente as 

alterações ao projeto de ato legislativo. 

 5. Em caso de desacordo entre as 

comissões em causa, de acordo com os 

artigos 54.º e 55.º, as normas 

circunstanciadas da abertura e da 

condução das negociações serão decididas 

pelo presidente da Conferência dos 

Presidentes das Comissões, de acordo com 

os princípios previstos nos referidos 

artigos. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/306 

Alteração  306 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 117 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

O Parlamento elegerá o Presidente da 

Comissão por maioria dos membros que o 

compõem. 

Em conformidade com o artigo 17.º, n.º 7, 

do Tratado da União Europeia, o 
Parlamento elegerá o Presidente da 

Comissão por maioria dos membros que o 

compõem. 

A votação será secreta. A votação será secreta. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/307 

Alteração  307 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 198 – n.º 3 

 
Texto em vigor Alteração 

3. Os pedidos de constituição de 

comissões de inquérito deverão definir o 

objeto da investigação e incluir 

fundamentação detalhada. Sob proposta da 

Conferência dos Presidentes, o Parlamento 

decidirá da constituição de uma comissão 

de inquérito e, caso decida constituí-la, da 

respetiva composição, nos termos do 

artigo 199.º. 

3. Os pedidos de constituição de 

comissões de inquérito deverão definir o 

objeto da investigação e incluir 

fundamentação detalhada. Sob proposta da 

Conferência dos Presidentes, o Parlamento 

decidirá da constituição de uma comissão 

de inquérito e, caso decida constituí-la, da 

respetiva composição numérica. 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/308 

Alteração  308 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo I – artigo 199 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a) (nova) 

 
Texto em vigor Alteração 

 a) 1-A. A composição das comissões 

reflectirá, tanto quanto possível, a 

composição do Parlamento. A distribuição 

de lugares nas comissões entre os grupos 

políticos corresponderá ao número inteiro 

imediatamente superior ou inferior em 

relação ao resultado do cálculo 

proporcional. 

 Se não houver acordo entre os grupos 

políticos sobre a sua proporção numa ou 

mais comissões específicas, a Conferência 

dos Presidentes decidirá a distribuição. 

 1-B. Se um grupo político decidir não 

ocupar lugares numa comissão, ou não 

designar deputados no prazo fixado pela 

Conferência dos Presidentes, esses 

lugares ficarão vagos. Não serão 

permitidas trocas de lugares entre os 

grupos políticos. 

 1-C. Se o facto de um deputado mudar de 

grupo político alterar a distribuição 

proporcional de lugares nas comissões, 

como previsto no n.º 1-A, e se não houver 

acordo entre os grupos políticos quanto à 

garantia da observância dos princípios 

nele estabelecidos, a Conferência dos 

Presidentes tomará as medidas 

necessárias. 

 1-D. Qualquer alteração às nomeações 

dos grupos políticos ou dos deputados não 

inscritos serão comunicadas ao 

Presidente, que delas informará o 
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Parlamento, o mais tardar, no início da 

sessão seguinte. Estas decisões produzirão 

efeitos a partir da data do seu anúncio. 

 1-E. Os grupos políticos e os deputados 

não inscritos podem nomear para cada 

comissão um número de suplentes que 

não excederá o número de membros 

titulares que o grupo político ou os 

deputados não inscritos têm o direito de 

nomear para essa comissão. O Presidente 

será informado dessas nomeações. Os 

suplentes terão direito a assistir às 

reuniões da comissão, a usar da palavra e, 

em caso de ausência do membro titular, a 

participar nas votações. 

 1-F. Na ausência do membro titular e 

caso não tenham sido nomeados 

suplentes, ou na ausência destes, o 

membro titular poderá fazer-se 

representar por outro membro do seu 

grupo político ou, caso se trate de um 

deputado não inscrito, por outro deputado 

não inscrito, com direito de voto. O 

presidente da comissão será informado 

desse facto, o mais tardar, no início da 

votação. 

 A comunicação prévia prevista na última 

frase do n.º 2 será feita antes do final do 

debate ou antes do início da votação do 

ponto ou pontos para os quais o membro 

titular se tenha feito representar. 

 Na aceção do presente artigo: 

 – o estatuto de membro titular ou suplente 

de uma comissão dependerá 

exclusivamente da filiação num 

determinado grupo político; 

 – se o número de membros titulares de 

que um grupo político dispõe numa 

comissão for alterado, o número máximo 

de suplentes permanentes que aquele pode 

nomear para essa comissão será alterado 

em consequência; 

 – os deputados que mudem de grupo 

político não poderão conservar o estatuto 

de membro titular ou suplente de uma 

comissão que tinham no seu grupo de 
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origem; 

 – um membro de uma comissão não 

poderá em caso algum ser suplente de um 

colega filiado noutro grupo político. 

 (Os dois últimos parágrafos não 

numerados do artigo são inseridos como 

interpretações.) 

Or. en 
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8.12.2016 A8-0344/309 

Alteração  309 

Rainer Wieland, György Schöpflin 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 212 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. A eleição dos membros das 

delegações realizar-se-á após a 

Conferência dos Presidentes ter recebido 

as respetivas candidaturas, que deverão 

ser apresentadas pelos grupos políticos e 

pelos deputados não inscritos. A 

Conferência dos Presidentes submeterá 

ao Parlamento propostas destinadas a 

assegurar, tanto quanto possível, uma 

representação equitativa dos Estados-

Membros e das diversas tendências 

políticas. Aplicam-se, neste caso, os n.ºs 2, 

3, 5 e 6 do artigo 199.º. 

2. Os grupos políticos assegurarão, 

tanto quanto possível, uma representação 

equitativa dos Estados-Membros, das 

tendências políticas e de homens e 

mulheres. Não será permitido que mais do 

que um terço dos membros de uma 

delegação tenham a mesma 

nacionalidade. Será aplicável o artigo 

199.º, n.ºs 1-D, 1-E e 1-F, com as 

necessárias adaptações. 

Or. en 
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