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Inserção de um novo artigo sobre rectificações no Regimento (novo 

artigo 204.º-A)  

Decisão do Parlamento Europeu, de 10 de Julho de 2007, sobre a inserção de um novo 

artigo 204º-A relativo a rectificações no Regimento (2005/2041(REG)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a carta do seu Presidente datada de 10 Março de 2005, 

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0229/2007), 

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue; 

2. Recorda que esta alteração entra em vigor no primeiro dia do próximo período de sessões; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 

Conselho e à Comissão. 



 

2\ 02/07/2007 Relator: Richard Corbett - A6-0229/2007 

 

Texto em vigor  Alterações 

Alteração 1 

Artigo 204-A (novo) 

 Artigo 204º-A 

 Rectificações 

 1. Caso seja detectado um erro num texto 

aprovado pelo Parlamento, o Presidente 

transmitirá, se necessário, um projecto de 

rectificação à comissão competente.  

 2. Caso seja detectado um erro num texto 

aprovado pelo Parlamento que tenha sido 

objecto de acordo com as demais 

instituições, o Presidente tentará obter o 

acordo dessas instituições quanto às 

correcções necessárias antes de proceder 

nos termos do nº 1.  

 3. A comissão competente examinará o 

projecto de rectificação e apresentá-lo-á 

ao Parlamento caso considere que foi 

cometido um erro que pode ser corrigido 

da forma proposta. 

 4. A rectificação será anunciada no 

período de sessões seguinte. Será 

considerada aprovada salvo se, no prazo 

de quarenta e oito horas a contar da sua 

comunicação, um grupo político ou, no 

mínimo, quarenta deputados solicitarem 

que seja submetida a votação. No caso de 

a rectificação não ser aprovada, será 

devolvida à comissão competente, que 

poderá propor uma rectificação alterada 

ou encerrar o processo. 

 5. As rectificações aprovadas serão 

publicadas da mesma forma que o texto a 

que se referem. O nº 3 do artigo 66º e os 

artigos 67º e 68º aplicar-se-ão com as 

necessárias adaptações.  

 


