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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O vosso relator concorda, na sua generalidade, com a abordagem do relator da comissão 
competente quanto ao fundo. Efectivamente, o vosso relator é de opinião que o direito, que 
assiste ao Parlamento Europeu, de verificar os poderes dos seus deputados, tal como 
estipulado no artigo 12º do Acto de 20 de Setembro de 1976 (tal como subsequentemente 
alterado) deverá reflectir-se de maneira adequada no Regimento do Parlamento Europeu, a 
fim de garantir, a todo o momento, que o Parlamento delibera na sua composição legal.

O vosso relator acolhe favoravelmente os mecanismos preconizados pelo relator da comissão 
competente quanto ao fundo para fazer face às dificuldades de ordem prática (especialmente 
nas relações com as autoridades nacionais) que caracterizaram os procedimentos em vigor até 
à presente data.

Em contrapartida, sugere que se modifiquem alguns aspectos do artigo 3º do Regimento, que 
seria oportuno ter em conta para garantir que as novas regras de verificação dos poderes sejam 
suficientemente elásticas e exaustivas.

A alteração 1 tem como objectivo chamar a atenção das autoridades dos Estados-Membros 
para a necessidade de notificarem atempadamente os nomes dos deputados eleitos, ao passo 
que a alteração 2 diz respeito ao conteúdo e aos efeitos da declaração actualmente exigida 
pelo nº 2, segundo parágrafo, do artigo 3º do Regimento.

No que se refere mais particularmente a esta última alteração, especifica-se, em primeiro 
lugar, que as situações de incompatibilidade são exclusivamente as previstas nos nºs 1 e 2 do 
artigo 7º do Acto de 1976 e não, também, as previstas nas legislações nacionais (Cf. nº 3 do 
artigo 7º citado).

Em segundo lugar, se, por um lado, a omissão da assinatura da declaração acima referida 
acarreta, para o deputado, a impossibilidade de exercer o seu mandato, por outro, introduz-se 
um prazo limite durante o qual o deputado poderá conceder-se uma espécie de período de 
reflexão, fazendo coincidir o termo daquele prazo com o primeiro período de sessões 
ordinário que se segue à notificação da eleição do deputado em causa, e isso a fim de garantir, 
num prazo definido, a legitimidade da assembleia plenária do Parlamento Europeu.

Em terceiro lugar, se a declaração não tiver sido assinada dentro do prazo indicado ou se, de 
um modo mais geral, se registarem casos de incompatibilidade manifesta, sugere-se que seja 
aplicado um procedimento de verificação automática da abertura da vaga.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto em vigor Alterações do Parlamento
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Alteração 1
Artigo 3, nº - 1 (novo)

- 1. Após a eleição para o Parlamento, o 
Presidente convidará as autoridades 
competentes dos Estados-Membros a 
comunicarem imediatamente ao 
Parlamento os nomes dos deputados eleitos, 
a fim de que estes possam ter assento no 
Parlamento desde a abertura da primeira 
sessão que se seguir às eleições.
Na mesma ocasião, o Presidente chamará a 
atenção das referidas autoridades para as 
disposições pertinentes do Acto de 20 de 
Setembro de 1976, convidando-as a adoptar 
as medidas necessárias para evitar 
quaisquer incompatibilidades com o 
exercício do mandato de deputado ao 
Parlamento Europeu.

(A presente alteração retoma parcialmente a formulação do nº 6 do actual artigo 3º, que 
caducará se a mesma for aprovada)

Alteração 2
Artigo 3, nº - 1 bis (novo)

- 1 bis. Os deputados cuja eleição tenha 
sido notificada ao Parlamento declararão 
por escrito, antes de tomar assento no 
Parlamento, que não desempenham 
qualquer função incompatível com o 
exercício do mandato de deputado ao 
Parlamento Europeu, nos termos dos nºs 1 
e 2 do artigo 7º do Acto de 20 de Setembro
de 1976. Enquanto os seus poderes não 
forem verificados ou não houver decisão 
sobre uma eventual impugnação, os 
deputados terão assento no Parlamento e 
nos respectivos órgãos no pleno gozo dos 
seus direitos, desde que tenham 
previamente assinado a declaração escrita 
acima referida. Caso a declaração não 
tenha sido feita até ao primeiro período de 
sessões que se seguir à notificação da 
eleição do deputado em causa, aplicar-se-á 
o segundo parágrafo do presente número.
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Em caso de incompatibilidade manifesta, 
nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 7º do 
Acto de 20 de Setembro de 1976, o 
Presidente informará desse facto o 
Parlamento, que verificará a abertura de 
vaga.

(A presente alteração retoma parcialmente a formulação do nº 5 do actual artigo 3º, que 
caducará se a mesma for aprovada)

Alteração 3
Artigo 11, interpretação

Qualquer questão levantada a respeito da 
verificação de poderes durante a presidência 
do Decano será por este enviada à comissão 
encarregada da verificação de poderes.

O decano dos deputados presentes exercerá 
os poderes do Presidente referidos no
segundo parágrafo do nº - 1 bis do artigo 
3º. Qualquer outra questão que venha a ser 
levantada a respeito da verificação de 
poderes durante a presidência do Decano 
será enviada à comissão encarregada da 
verificação de poderes.
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