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7.12.2016 A8-0344/441 

Alteração  441 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 6 – artigo 188 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

2. A devolução à comissão poderá ser 

igualmente requerida por um grupo político 

ou por um mínimo de 40 deputados antes 

ou durante a votação. O pedido será posto à 

votação imediatamente. 

2. A devolução à comissão poderá ser 

igualmente requerida por um grupo político 

ou por um mínimo de 25 deputados antes 

ou durante a votação. O pedido será posto à 

votação imediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/442 

Alteração  442 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, João Pimenta 

Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Paloma 

López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 6 – artigo 189 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

1. 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. A votação da 

proposta ou do pedido terá lugar 

imediatamente. 

1. O encerramento do debate pode ser 

proposto pelo Presidente ou requerido por 

um grupo político ou por um mínimo de 25 

deputados antes de terem usado da palavra 

todos os oradores inscritos. A votação da 

proposta ou do pedido terá lugar 

imediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/443 

Alteração  443 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 6 – artigo 190 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

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. O pedido será posto à 

votação imediatamente. 

Um grupo político ou um mínimo de 25 

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. O pedido será posto à 

votação imediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/444 

Alteração  444 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 6 – artigo 190 – n.º 4 – parágrafo 1 

 

Texto em vigor Alteração 

4. Antes ou durante uma votação, um 

grupo político ou um mínimo de 40 

deputados podem requerer o adiamento da 

votação. O pedido será posto à votação 

imediatamente. 

4. Antes ou durante uma votação, um 

grupo político ou um mínimo de 25 

deputados podem requerer o adiamento da 

votação. O pedido será posto à votação 

imediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/445 

Alteração  445 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 6 – artigo 191 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto em vigor Alteração 

O Parlamento pode interromper ou 

suspender a sessão durante um debate ou 

uma votação sob proposta do Presidente ou 

a pedido de um grupo político ou de um 

mínimo de 40 deputados. A votação da 

proposta ou do pedido terá lugar 

imediatamente. 

O Parlamento pode interromper ou 

suspender a sessão durante um debate ou 

uma votação sob proposta do Presidente ou 

a pedido de um grupo político ou de um 

mínimo de 25 deputados. A votação da 

proposta ou do pedido terá lugar 

imediatamente. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/446 

Alteração  446 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, 

Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 1 – artigo 199 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto em vigor Alteração 

 1-A. A composição das comissões deverá 

refletir a diversidade política do 

Parlamento com base no procedimento 

decidido no início da legislatura. A 

proporcionalidade da distribuição de 

lugares nas comissões entre os grupos 

políticos e deputados não inscritos não 

deve afastar-se do número inteiro 

adequado mais próximo. 

 Se não houver acordo entre os grupos 

políticos sobre a sua proporção numa ou 

mais comissões específicas, a Conferência 

dos Presidentes decide a distribuição. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/447 

Alteração  447 

João Ferreira, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Nikolaos Chountis, Rina Ronja Kari, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora 

Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 1 – artigo 199 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

2. Só serão admissíveis alterações às 

propostas da Conferência dos Presidentes 

se forem apresentadas por um mínimo de 

40 deputados. O Parlamento pronunciar-se-

á sobre essas alterações por escrutínio 

secreto. 

2. Só serão admissíveis alterações às 

propostas da Conferência dos Presidentes 

se forem apresentadas por um mínimo de 

25 deputados. O Parlamento pronunciar-se-

á sobre essas alterações por escrutínio 

secreto. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/448 

Alteração  448 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Nikolaos 

Chountis, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito 

Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Viegas, Stelios Kouloglou, João Ferreira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Capítulo 2 – artigo 208 – n.º 1 

 

Texto em vigor Alteração 

1. Qualquer deputado pode apresentar 

alterações para apreciação em comissão. 

1. Qualquer deputado, independentemente 

da comissão a que pertença, pode 

apresentar alterações para apreciação em 

comissão 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/449 

Alteração  449 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 215 

 

Texto em vigor Alteração 

Artigo 215.º Artigo 215.º  

Direito de petição Direito de petição 

1. Qualquer cidadão da União 

Europeia ou pessoa singular ou coletiva 

com residência ou sede social num Estado-

Membro tem o direito de apresentar, a 

título individual ou em associação com 

outros cidadãos ou pessoas, petições ao 

Parlamento Europeu sobre assuntos 

compreendidos no âmbito das atividades da 

União Europeia que os afetem diretamente. 

1. Em conformidade com o artigo 

227.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia, qualquer cidadão da 

União Europeia ou pessoa singular ou 

coletiva com residência ou sede social num 

Estado-Membro tem o direito de 

apresentar, a título individual ou em 

associação com outros cidadãos ou 

pessoas, petições ao Parlamento Europeu 

sobre assuntos compreendidos no âmbito 

das atividades da União Europeia que os 

afetem diretamente. 

2. As petições devem mencionar o 

nome, a nacionalidade e o domicílio de 

cada um dos peticionários. 

2. As petições devem mencionar o 

nome e o domicílio de cada um dos 

peticionários. 

  

3. Quando uma petição for assinada por 

várias pessoas singulares ou coletivas, os 

signatários designarão um representante e 

vários suplentes, que serão considerados 

como os peticionários para efeitos do 

presente título. 

3. Quando uma petição for assinada por 

várias pessoas singulares ou coletivas, os 

signatários designarão um representante e 

vários suplentes, que serão considerados 

como os peticionários para efeitos do 

presente título. 

Caso não tenham sido designados Caso não tenham sido designados 
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representantes, o primeiro signatário ou 

outra pessoa adequada será considerado 

como peticionário. 

representantes, o primeiro signatário ou 

outra pessoa adequada será considerado 

como peticionário. 

4.  Os peticionários poderão, a todo o 

momento, retirar o seu apoio à petição. 

4.  Os peticionários poderão, a todo o 

momento, retirar a sua assinatura da 

petição. 

Se todos os peticionários retirarem o seu 

apoio à petição, esta será considerada nula 

e sem efeito. 

Se todos os peticionários retirarem as suas 

assinaturas, a petição será considerada 

nula e sem efeito. 

5.  As petições devem ser redigidas 

numa das línguas oficiais da União 

Europeia. 

5.  As petições devem ser redigidas 

numa das línguas oficiais da União 

Europeia. 

As petições redigidas noutras línguas só 

serão tidas em consideração se o 

peticionário as tiver feito acompanhar de 

uma tradução numa língua oficial. Na sua 

correspondência com o peticionário, o 

Parlamento utilizará a língua oficial em 

que a tradução estiver redigida. 

As petições redigidas noutras línguas só 

serão tidas em consideração se o 

peticionário as tiver feito acompanhar de 

uma tradução numa língua oficial. Na sua 

correspondência com o peticionário, o 

Parlamento utilizará a língua oficial em 

que a tradução estiver redigida. 

A Mesa poderá decidir que as petições e a 

correspondência com os peticionários 

possam ser redigidas noutras línguas 

utilizadas num Estado-Membro. 

A Mesa poderá decidir que as petições e a 

correspondência com os peticionários 

possam ser redigidas noutras línguas que, 

de acordo com o ordenamento 

constitucional dos Estados-Membros, 

gozem de estatuto oficial na totalidade ou 

em parte do seu território. 

 5-A.  As petições podem ser enviadas 

por correio ou através do Portal das 

Petições, que será disponibilizado no sítio 

web do Parlamento e guiará o 

peticionário para que a petição seja 

formulada no cumprimento do disposto 

nos n.ºs 1 e 2. 

 5-B. Se forem recebidas várias petições 

sobre um assunto similar, podem ser 

tratadas em conjunto. 

6.  As petições serão inscritas numa 

lista geral, por ordem de entrada, desde que 

preencham as condições previstas no n.º 2; 

caso contrário serão arquivadas e os seus 

autores serão informados dos motivos de 

tal procedimento. 

6.  As petições serão inscritas numa 

lista geral, por ordem de entrada, desde que 

preencham as condições previstas no n.º 2; 

caso contrário serão arquivadas e os seus 

autores serão informados dos motivos de 

tal procedimento. 

7.  As petições inscritas na lista geral 

serão enviadas pelo Presidente à comissão 

7.  As petições inscritas na lista geral 

serão enviadas pelo Presidente à comissão 
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competente, que começará por determinar 

se são admissíveis ou não, nos termos do 

artigo 227.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. 

competente, que começará por determinar 

se são admissíveis, nos termos do artigo 

227.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia. 

Se a comissão competente não chegar a um 

consenso sobre a admissibilidade de uma 

petição, esta será declarada admissível a 

pedido de pelo menos um quarto dos seus 

membros. 

Se a comissão competente não chegar a um 

consenso sobre a admissibilidade de uma 

petição, esta será declarada admissível a 

pedido de pelo menos um quarto dos seus 

membros. 

8.  As petições consideradas pela 

comissão como não admissíveis serão 

arquivadas; o peticionário será notificado 

da decisão e dos motivos que a justifiquem. 

Na medida do possível, poderão ser 

recomendadas vias de recurso alternativas. 

8.  As petições consideradas pela 

comissão como não admissíveis serão 

arquivadas; o peticionário será notificado 

da decisão e dos motivos que a justifiquem. 

Na medida do possível, poderão ser 

recomendadas vias de recurso alternativas. 

9. Após terem sido registadas, as 

petições tornam-se, em regra geral, 

documentos públicos e o nome do 

peticionário, bem como o conteúdo da 

petição, podem ser publicados pelo 

Parlamento por razões de transparência. 

9. Após terem sido registadas, as 

petições tornam-se documentos públicos e 

o nome do peticionário, de eventuais co-

peticionários e apoiantes, bem como o 

conteúdo da petição, podem ser publicados 

pelo Parlamento por razões de 

transparência. O peticionário, os co-

peticionários e os apoiantes serão 

informados em conformidade. 

10.  Sem prejuízo das disposições 

previstas no n.º 9, o peticionário pode 

solicitar a não divulgação do seu nome a 

fim de proteger o direito à sua vida 

privada; nesse caso, o Parlamento deverá 

respeitar o seu pedido. 

10.  Sem prejuízo do disposto no n.º 9, o 

peticionário, um co-peticionário ou um 

apoiante podem solicitar a não divulgação 

do seu nome a fim de proteger o direito à 

sua vida privada; nesse caso, o Parlamento 

deverá respeitar o seu pedido. 

Quando, na sequência da queixa do 

peticionário, não for possível, por razões 

de anonimato, realizar investigações, o 

peticionário será consultado sobre o 

seguimento a dar-lhe. 

Quando, na sequência da queixa do 

peticionário, não for possível, por razões 

de anonimato, realizar investigações, o 

peticionário será consultado sobre o 

seguimento a dar-lhe. 

 10-A. A fim de proteger os direitos de 

terceiros, o Parlamento pode, por 

iniciativa própria ou a pedido dos 

terceiros em causa, anonimizar uma 

petição e/ou outros dados constantes da 

mesma, se assim o entender.  

11.  O peticionário pode solicitar que a 

sua petição seja tratada 

confidencialmente; nesse caso, o 
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Parlamento toma as precauções 

necessárias para garantir que o seu 

conteúdo não seja tornado público. O 

peticionário é informado das condições 

exatas de aplicação da presente 

disposição. 

12.  Se o considerar adequado, a 

comissão pode submeter a questão ao 

Provedor de Justiça. 

 

13.  As petições apresentadas ao 

Parlamento por pessoas singulares ou 

coletivas que não sejam cidadãos da União 

Europeia nem tenham a sua residência ou 

sede social num Estado-Membro são 

incluídas e classificadas numa lista 

separada. O Presidente envia todos os 

meses uma lista dessas petições recebidas 

no mês anterior, com a indicação do 

respetivo objeto, à comissão competente 

em matéria de petições, a qual poderá pedir 

para tomar conhecimento das petições que 

julgar oportuno examinar. 

13.  As petições apresentadas ao 

Parlamento por pessoas singulares ou 

coletivas que não sejam cidadãos da União 

Europeia nem tenham a sua residência ou 

sede social num Estado-Membro são 

incluídas e classificadas numa lista 

separada. O Presidente envia todos os 

meses uma lista dessas petições recebidas 

no mês anterior, com a indicação do 

respetivo objeto, à comissão competente 

em matéria de petições, a qual poderá pedir 

para tomar conhecimento das petições que 

julgar oportuno examinar. 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0344/450 

Alteração  450 

Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Sofia 

Sakorafa, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Paloma López 

Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Stelios Kouloglou 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0344/2016 

Richard Corbett 

Revisão geral do Regimento do Parlamento Europeu 

2016/2114(REG) 

Regimento do Parlamento Europeu 

Artigo 216 

 

Texto em vigor Alteração 

Artigo 216 Artigo 216  

Apreciação das petições Apreciação das petições 

1.  As petições admissíveis serão 

apreciadas pela comissão competente no 

decurso da sua atividade normal, quer 

através de debate em reunião ordinária, 

quer mediante procedimento escrito. Os 

peticionários poderão ser convidados a 

participar em reuniões da comissão, se a 

respetiva petição for sujeita a debate, ou 

solicitar autorização para estar presentes. O 

direito ao uso da palavra será concedido 

aos peticionários à discrição do presidente. 

1.  As petições admissíveis serão 

apreciadas pela comissão competente no 

decurso da sua atividade normal, quer 

através de debate em reunião ordinária, 

quer mediante procedimento escrito. Os 

peticionários poderão ser convidados a 

participar em reuniões da comissão, se a 

respetiva petição for sujeita a debate, ou 

solicitar autorização para estar presentes. O 

direito ao uso da palavra será concedido 

aos peticionários à discrição do presidente. 

2.  A comissão poderá decidir, 

relativamente a uma petição admissível, 

elaborar um relatório de iniciativa nos 

termos do n.º 1 do artigo 52.º, ou 
apresentar uma breve proposta de 

resolução ao Parlamento, se a Conferência 

dos Presidentes não formular objeções. 

Essas propostas de resolução serão 

incluídas no projeto de ordem do dia de um 

período de sessões a realizar, o mais tardar, 

oito semanas após a sua aprovação em 

comissão. Serão submetidas a uma votação 

única e sem debate, salvo se a Conferência 

dos Presidentes decidir, a título 

2. A comissão poderá decidir, 

relativamente a uma petição admissível, 

apresentar uma breve proposta de 

resolução ao Parlamento, desde que a 

Conferência dos Presidentes das 

Comissões seja previamente informada e 

que a Conferência dos Presidentes não 

formule objeções. Essas propostas de 

resolução serão incluídas no projeto de 

ordem do dia de um período de sessões a 

realizar, o mais tardar, oito semanas após a 

sua aprovação em comissão. As propostas 

de resolução serão submetidas a uma 

votação única. A Conferência dos 
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excecional, aplicar o artigo 151.º. Presidentes pode propor a aplicação do 

artigo 151.º, sem o que serão aprovadas 

sem debate. 

A comissão poderá solicitar o parecer de 

outras comissões com competências 

específicas na matéria em apreço, nos 

termos do artigo 53.º e do anexo VI. 

 

3. Quando no relatório se examinar, 

em particular, a aplicação ou a 

interpretação da legislação da União ou as 

alterações propostas à legislação existente, 

a comissão competente quanto à matéria de 

fundo será associada, nos termos do n.º 1 

do artigo 53.º e do primeiro e segundo 

travessões do artigo 54.º. A comissão 

competente aceitará sem votação as 

sugestões para partes da proposta de 

resolução recebidas da comissão 

competente quanto à matéria de fundo que 

versem sobre a aplicação ou a interpretação 

da legislação da União ou sobre alterações 

à legislação existente. Se a comissão 

competente não aceitar essas sugestões, a 

comissão associada poderá apresentá-las 

diretamente ao plenário. 

3. Quando a comissão pretender 

elaborar um relatório de iniciativa nos 

termos do artigo 52.º, n.º 1, relativamente 

a uma petição admissível e, em particular, 

sobre a aplicação ou a interpretação da 

legislação da União ou as alterações 

propostas à legislação existente, a 

comissão competente quanto à matéria de 

fundo será associada, nos termos do artigo 

53.º e do artigo 54.º. A comissão 

competente aceitará sem votação as 

sugestões para partes da proposta de 

resolução recebidas da comissão 

competente quanto à matéria de fundo que 

versem sobre a aplicação ou a interpretação 

da legislação da União ou sobre alterações 

à legislação existente. Se a comissão 

competente não aceitar essas sugestões, a 

comissão associada poderá apresentá-las 

diretamente ao plenário. 

4. Será criado um registo eletrónico 

no qual os cidadãos poderão manifestar ou 

retirar o seu apoio ao peticionário apondo 

a sua assinatura eletrónica em petições 

declaradas admissíveis e inscritas no 

registo. 

4.  Os cidadãos poderão manifestar ou 

retirar o seu apoio a uma petição 

admissível no Portal das Petições, 

disponível no sítio Web do Parlamento. 

5. No âmbito da apreciação das 

petições, do apuramento dos factos ou da 

procura de soluções, a comissão poderá 

organizar visitas de investigação e de 

estudo ao Estado-Membro ou à região 

visados pela petição. 

 

Os participantes elaborarão relatórios 

sobre as visitas. Uma vez aprovados pela 

comissão, os relatórios serão transmitidos 

ao Presidente. 

 

As visitas de investigação e os relatórios 

sobre essas visitas destinam-se apenas a 
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prestar à comissão as informações 

necessárias para lhe permitir apreciar 

melhor a petição. Os relatórios são 

elaborados sob a responsabilidade 

exclusiva dos participantes na visita, que 

deverão procurar chegar a um consenso. 

Na falta de consenso, o relatório deve 

registar as divergências quanto ao 

apuramento e à apreciação dos factos. O 

relatório é apresentado à comissão para 

aprovação por votação única, a não ser 

que o presidente autorize, caso se 

justifique, a apresentação de alterações a 

certas partes do relatório. O artigo 56.º 

não se aplica a estes relatórios, nem 

diretamente nem com as necessárias 

adaptações. Na falta de aprovação pela 

comissão, os relatórios não são 

transmitidos ao Presidente. 

6.  A comissão poderá solicitar à 

Comissão que a assista, nomeadamente 

prestando-lhe informações sobre a 

aplicação ou o respeito do direito da União, 

ou através da comunicação de informações 

ou documentos relativos ao objeto da 

petição. Serão convidados a participar nas 

reuniões da comissão representantes da 

Comissão. 

6.  A comissão poderá solicitar à 

Comissão que a assista, nomeadamente 

prestando-lhe informações sobre a 

aplicação ou o respeito do direito da União, 

ou através da comunicação de informações 

ou documentos relativos ao objeto da 

petição. Serão convidados a participar nas 

reuniões da comissão representantes da 

Comissão. 

7.  A comissão poderá requerer ao 

Presidente que transmita o seu parecer ou a 

sua recomendação à Comissão, ao 

Conselho ou às autoridades do Estado-

Membro em causa a fim de desencadear 

uma ação ou de obter uma resposta. 

7.  A comissão poderá requerer ao 

Presidente que transmita o seu parecer ou a 

sua recomendação à Comissão, ao 

Conselho ou às autoridades do Estado-

Membro em causa a fim de desencadear 

uma ação ou de obter uma resposta. 

8.  A comissão informará 

semestralmente o Parlamento do resultado 

das suas deliberações. 

8.  A comissão comunicará 

anualmente ao Parlamento o resultado das 

suas deliberações e, sempre que tal se 

afigure adequado, informará o 

Parlamento das medidas tomadas pelo 

Conselho ou pela Comissão a respeito de 

petições que lhes tiverem sido 

transmitidas pelo Parlamento. 

Em particular, a comissão informará o 

Parlamento das medidas tomadas pela 

Comissão ou pelo Conselho a respeito de 

petições que lhes tiverem sido 
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transmitidas pelo Parlamento. 

Os peticionários serão informados da 

decisão tomada pela comissão e das 

razões que a justificam. 

 

Uma vez concluído o exame de uma 

petição admissível, este será declarado 

encerrado e o peticionário será informado. 

Uma vez concluído o exame de uma 

petição admissível, este será declarado 

encerrado por decisão da comissão. 

 9-A. O peticionário será informado de 

todas as decisões relevantes tomadas pela 

comissão e dos fundamentos que lhes 

subjazem, incluindo quando a sua petição 

for inserida na Lista B. 

 9-B. Uma petição pode ser reaberta por 

decisão da comissão, se forem levados ao 

seu conhecimento novos factos 

pertinentes relacionados com o teor do 

documento e se o peticionário assim o 

solicitar. 

 9-C. Por maioria dos membros que a 

compõem, a comissão adota diretrizes 

para o tratamento das petições, em 

conformidade com o Regimento. 

Or. en 

 

 

 


