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7.12.2016 A8-0344/333 

Alteração  333 

Isabella Adinolfi, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 34 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 2-A. Os n.ºs 1 e 2, nomeadamente no 

que respeita à lista de deputados e às 

declarações de apoio, aplicar-se-ão a 

todos os restantes tipos de agrupamentos 

não oficiais, a fim de assegurar o mesmo 

nível de transparência que os intergrupos.  

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/334 

Alteração  334 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 6 – artigo 73 – n.º 4 – parágrafo 2 

 
Texto em vigor Alteração 

Após cada trílogo, a equipa de negociações 

presta informações na reunião seguinte da 

comissão competente. Os documentos que 

refletem os resultados do último trílogo são 

disponibilizados à comissão. 

Após cada trílogo, a equipa de negociações 

presta informações na reunião seguinte da 

comissão competente. Os documentos que 

refletem os resultados do último trílogo, 

incluindo a ata da reunião, são 

disponibilizados à comissão e tornados 

públicos logo que possível. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/335 

Alteração  335 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 6 – artigo 73 – n.º 4 – parágrafo 3 

 
Texto em vigor Alteração 

Caso seja impossível convocar uma 

reunião da comissão em tempo oportuno, a 

equipa de negociações informa o 

presidente, os relatores-sombra e os 

coordenadores da comissão, conforme 

apropriado. 

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, informa a comissão por 

escrito. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/336 

Alteração  336 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Artigo 115 – n.º 3 

 
Texto em vigor Alteração 

3. As reuniões das comissões do 

Parlamento são, normalmente, públicas. 

Contudo, até ao momento da aprovação da 

ordem do dia de uma reunião, as comissões 

podem decidir dividir a ordem do dia em 

pontos a tratar em público e pontos a tratar 

à porta fechada. Porém, se uma reunião 

tiver lugar à porta fechada, a comissão 

poderá, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 

a 4 do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º 

1049/2001 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, autorizar o acesso do público 

aos documentos e à ata dessa reunião. Em 

caso de violação das regras de 

confidencialidade, aplica-se o artigo 166.º 

do presente Regimento. 

3. As reuniões das comissões do 

Parlamento são, normalmente, públicas. 

Até ao momento da aprovação da ordem do 

dia de uma reunião, por votação nominal 

em sede de comissão, as comissões podem 

decidir dividir a ordem do dia em pontos a 

tratar em público e pontos a tratar à porta 

fechada. Se uma reunião tiver lugar à porta 

fechada, a comissão deverá, sem prejuízo 

do disposto no artigo 4.º, n.ºs 1 a 4, do 

Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

autorizar o acesso do público aos 

documentos e à ata dessa reunião. Em caso 

de violação das regras de 

confidencialidade, aplica-se o artigo 166.º 

do presente Regimento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/337 

Alteração  337 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 1 – artigo 117 – n.º 2 – parágrafo 2 

 
Texto em vigor Alteração 

A votação será secreta. A votação será nominal. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/338 

Alteração  338 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 130 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 2-A. Será publicada mensalmente a 

lista de perguntas não admissíveis e 

manifestamente infundadas ou enganosas 

nas páginas eletrónicas do Parlamento 

Europeu, a par de uma breve explicação. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/339 

Alteração  339 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 3 – artigo 130 – n.º 3 – parágrafo 1 

 
Texto em vigor Alteração 

As perguntas serão apresentadas em 

formato eletrónico. Cada deputado pode 

apresentar, no máximo, cinco perguntas 

por mês. 

As perguntas serão apresentadas em 

formato eletrónico. Cada deputado pode 

apresentar, no máximo, dez perguntas por 

mês. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/340 

Alteração  340 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 5 – artigo 136 – n.º 2 

 
Texto em vigor Alteração 

2. A autorização para tramitar o 

processo é objeto de decisão fundamentada 

do Presidente, nos termos do n.º 1, em cada 

caso específico. As declarações escritas são 

publicadas nas línguas oficiais no sítio 

Web do Parlamento e distribuídas por via 

eletrónica a todos os deputados. Figuram 

com o nome dos signatários num registo 

eletrónico. Este registo é público e 

acessível através do sítio Web do 

Parlamento. O Presidente conserva 

igualmente cópias em papel das 

declarações escritas, com as respetivas 

assinaturas. 

2. A autorização para tramitar o 

processo é objeto de decisão fundamentada 

do Presidente, nos termos do n.º 1, em cada 

caso específico. As declarações escritas são 

publicadas nas línguas oficiais no sítio 

Web do Parlamento e distribuídas por via 

eletrónica a todos os deputados. Figuram 

com o nome dos signatários num registo 

eletrónico. Este registo é público e 

acessível através do sítio Web do 

Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/341 

Alteração  341 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 165 – n.º 4-A (novo) 

 
Texto em vigor Alteração 

 4-A. Caso um deputado recorra a uma 

linguagem ou a um comportamento 

difamatório, racista ou xenófobo, o 

Parlamento publica uma nota, na qual 

condena oficialmente a intervenção, a 

publicar, em todos os casos, numa secção 

especial do sítio Web do Parlamento. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/342 

Alteração  342 

Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo, David Borrelli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

 

Regimento 

Capítulo 4 – artigo 166 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d) 

 
Texto em vigor Alteração 

d) apresentação à Conferência dos 

Presidentes, nos termos do artigo 21.º, de 

uma proposta de suspensão ou de retirada 

de um ou mais mandatos exercidos no 

Parlamento. 

d) apresentação à Conferência dos 

Presidentes, nos termos do artigo 21.º, de 

uma proposta de suspensão ou de retirada 

de um ou mais mandatos, inclusive o de 

relator ou relator-sombra, exercidos no 

Parlamento. 

Or. en 

 


