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Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 15
Alteração geral que visa suprimir alterações propostas pelo relator no seu projecto de relatório

São suprimidas as alterações 3, 4, 5, 6 e 12 do projecto de relatório.

Or. en

Justificação

A presente alteração, de carácter geral, tem por intuito vincar a posição de que o próprio 
Regimento estatui claramente a conduta a adoptar pelos deputados e as penalizações a 
aplicar. Se, no entanto, se viesse a revelar a necessidade de dispor de um código de conduta 
especial, teria o mesmo de ser aprovado no quadro de um procedimento normal, através da 
comissão competente. Sendo assim, deverá ser suprimida  a proposta de Código de Conduta 
dos Deputados que a Mesa apresentou.
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Texto em vigor Alterações

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 16
Artigo 9, nº -1 (novo)

-1. Os deputados devem, no exercício das 
suas funções, observar os princípios de 
correcção e boa vontade co-naturais à 
dignidade da instituição parlamentar.

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 17
Artigo 9, nº 1, parágrafo 1

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
conduta para os seus membros. Estas regras 
deverão ser aprovadas nos termos do nº 2 do 
artigo 202º, e constarão de anexo ao 
presente Regimento.

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
conduta para os seus membros. Estas regras 
deverão ser aprovadas nos termos do nº 2 do 
artigo 202º.

Or. pt

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 18
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
Advertências
1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante 
o decorrer da sessão.
2. Em caso de recidiva, o Presidente fará 
nova advertência, que será registada em 
acta.

Or. pt
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(Na presente alteração, é transcrito o texto dos n°s 1 e 2 do actual artigo 146°, e suprimido o 
nº 3 do mesmo artigo 146° do Regimento.)

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 19
Artigo 9 ter (novo)

Artigo 9º ter
Expulsão e sanção pecuniária
1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou o funcionamento 
do Parlamento, o Presidente poderá, 
imediatamente ou até ao final do período 
de sessões seguinte, determinar a imediata 
expulsão da sala e ainda, eventualmente, a 
perda do direito ao subsídio de estadia e/ou 
ao subsídio para despesas gerais durante 
um período não superior a três meses.
O deputado tem o direito de ser ouvido pelo 
Presidente previamente à decisão. 
2. Da decisão cabe recurso para o 
Parlamento que decidirá no período de 
sessões seguinte.  A votação é feita por voto 
secreto e sem debate.
3. Os requerimentos previstos no nº 3 do 
artigo 149º e no nº 1 do artigo 160º não são 
admissíveis.

Or. pt

(A presente alteração reproduz em parte o texto do actual artigo 147° do Regimento.)

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 20
Artigo 9 quater (novo)

Artigo 9º quater
Agitação na Assembleia
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Sempre que na Assembleia se produza 
agitação que ameace comprometer o bom 
andamento dos trabalhos, o Presidente 
poderá, para restabelecer a ordem, 
interromper a sessão por um período 
determinado ou suspendê-la. Se não 
conseguir fazer-se ouvir, o Presidente 
abandonará a cadeira da presidência, o que 
implica a interrupção da sessão. Esta será 
reiniciada por convocação do Presidente.

Or. pt

(Na presente alteração, é transcrito integralmente o texto do actual artigo 148° do 
Regimento.)

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 21
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. A conduta dos deputados é pautada
pelo respeito mútuo, radica nos valores 
europeus, visa preservar a dignidade do 
Parlamento e não deve comprometer o bom 
andamento dos trabalhos parlamentares. 

Or. de

Justificação

O novo número que ora se propõe consigna os princípios pelos quais se deverá pautar a 
conduta dos deputados. Cumpre, sobretudo, preservar o normal funcionamento do trabalho 
parlamentar. 

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 22
Artigo 22, nº 3, interpretação

A expressão "condução das sessões"abarca 
as questões relativas ao comportamento dos 
deputados no hemiciclo.
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Or. en

Justificação

O Regimento permite já à Mesa regulamentar a condução das sessões. É somente necessário 
tornar claro que tal disposição inclui as questões relativas à conduta dos deputados.   

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 23
Artigo 96, nº 3

3. As reuniões das comissões do Parlamento 
são, em regra, públicas. Contudo, as 
comissões podem, até ao momento da 
aprovação da ordem do dia da reunião em 
causa, estabelecer quais os pontos da ordem 
do dia que serão tratados em público ou à 
porta fechada. Porém, se uma reunião tiver 
lugar à porta fechada, a comissão poderá, 
sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 4 do 
artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
autorizar o acesso do público aos 
documentos e à acta dessa reunião. 

3. As reuniões das comissões do Parlamento 
são, em regra, públicas. Contudo, as 
comissões podem, até ao momento da 
aprovação da ordem do dia da reunião em 
causa, estabelecer quais os pontos da ordem 
do dia que serão tratados em público ou à 
porta fechada. Porém, se uma reunião tiver 
lugar à porta fechada, a comissão poderá, 
sem prejuízo do disposto nos nºs 1 a 4 do 
artigo 4º do Regulamento (CE) nº 1049/2001 
do Parlamento Europeu e do Conselho, 
autorizar o acesso do público aos 
documentos e à acta dessa reunião. Em caso 
de violação das regras em matéria de 
confidencialidade, será aplicado o artigo 
147º.

Or. de

Justificação

No nº 3 do artigo 96º, aborda-se exclusivamente a divulgação de documentos junto do
público. Em caso de ocorrência de violações ao preceito de confidencialidade, poderão ser 
determinadas sanções ao abrigo do artigo 147º.  

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 24
Artigo 146

Artigo 146º Suprimido
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Advertências
1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante 
o decorrer da sessão.
2. Em caso de recidiva, o Presidente fará 
nova advertência, que será registada em 
acta.
3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja 
expulso da sala até ao final da sessão. O 
Secretário-Geral procurará assegurar a 
execução imediata desta medida, podendo 
ser assistido pelos contínuos e, se 
necessário, pelo Serviço de Segurança do 
Parlamento.

Or. pt

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 25
Artigo 146, título e nº 1

Advertências Medidas imediatas
1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante 
o decorrer da sessão.

1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que não acatem as regras 
estabelecidas em conformidade com o 
preceituado no artigo 9º.

Or. en

Justificação

A presente alteração, de carácter geral, tem por intuito vincar a posição de que o próprio 
Regimento estatui claramente a conduta a adoptar pelos deputados e as penalizações a 
aplicar. Se, no entanto, se viesse a revelar a necessidade de dispor de um código de conduta 
especial, teria o mesmo de ser aprovado no quadro de um procedimento normal, através da 
comissão competente. Sendo assim, deverá ser suprimida  a proposta de Código de Conduta 
dos Deputados que a Mesa apresentou.
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Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 26
Artigo 146, nº 1

1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante o 
decorrer da sessão.

1. Cabe ao Presidente velar pelo bom 
desenrolar da sessão. Deverá advertir todos 
os deputados que perturbem a ordem durante 
a sessão.

Or. de

Justificação

Constitui missão do Presidente assegurar o bom desenrolar da sessão.

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 27
Artigo 146, nº 3

3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja expulso 
da sala até ao final da sessão. O 
Secretário-Geral procurará assegurar a 
execução imediata desta medida, podendo 
ser assistido pelos contínuos e, se necessário, 
pelo Serviço de Segurança do Parlamento.

3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja expulso 
da sala, ou retirar-lhe o direito de uso da 
palavra, até ao final da sessão. O 
Secretário-Geral procurará assegurar a 
execução imediata desta medida, podendo 
ser assistido pelos contínuos e, se necessário, 
pelo Serviço de Segurança do Parlamento.

Or. de

Justificação

Ao poder retirar o direito de uso da palavra, o Presidente dispõe de um instrumento menos 
radical do que a expulsão para restabelecer a ordem.  

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 28
Artigo 146, nº 3
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3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja expulso 
da sala até ao final da sessão. O 
Secretário-Geral procurará assegurar a 
execução imediata desta medida, podendo 
ser assistido pelos contínuos e, se necessário, 
pelo Serviço de Segurança do Parlamento.

3. Se se mantiver a perturbação, ou em caso 
de nova recidiva, o Presidente poderá 
ordenar que o deputado seja expulso da sala 
até ao final da sessão. O Secretário-Geral 
procurará assegurar a execução imediata 
desta medida, podendo ser assistido pelos 
contínuos e, se necessário, pelo Serviço de 
Segurança do Parlamento.

Or. de

Justificação

Se é possível ordenar a expulsão da sala de um deputado que perturbe de novo a sessão, mais 
se justifica ainda tal medida se o deputado não reincidir, mas sim se prosseguir a 
perturbação pela qual foi advertido.

Contudo, a medida extrema que consiste na expulsão da sala nunca deveria ser ordenada 
sem uma advertência prévia. Mesmo durante as sessões solenes, a expulsão tem de ser 
sempre antecedida de advertência.

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 29
Artigo 146, nº 3 bis (novo)

3 bis. Em caso de perturbação
particularmente grave da ordem, o 
Presidente pode ordenar a expulsão 
imediata do deputado da sala sem  
advertência prévia.  

Or. de

Justificação

Em casos excepcionalmente graves, o Presidente pode ordenar a expulsão da sala inclusive 
sem advertência prévia.



AM\581205PT.doc 9/19 PE 362.799v01-00

PT

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 30
Artigo 146, nº 3 ter (novo)

3 ter. Os poderes referidos nos números 1 a 
3 bis são cometidos por analogia aos 
deputados que assegurem a presidência de 
reuniões de comissões e delegações.

Or. de

Justificação

Também noutras reuniões o presidente que se encontre em exercício deverá dispor do poder 
de repor a ordem. 

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 31
Artigo 146, nº 3 quater (novo)

3 quater. As restantes pessoas que se 
encontrem no Parlamento ficam
subordinadas ao poder disciplinar que o 
Presidente e respectivos representantes 
detêm.

Or. de

Justificação

O poder disciplinar do Presidente aplica-se às restantes pessoas.

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 32
Artigo 147

Artigo 147º Suprimido
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Expulsão de deputados
1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou o funcionamento 
do Parlamento, o Presidente poderá, após 
intimação solene, imediatamente ou até ao 
final do período de sessões seguinte, propor 
ao Parlamento um voto de censura, que 
implicará para o deputado a imediata 
expulsão da sala e a interdição de nela 
entrar por um período de dois a cinco dias.
2. O Parlamento decidirá sobre esta medida 
disciplinar em momento a estabelecer pelo 
Presidente, no decurso da sessão em que 
tiverem ocorrido os factos que se 
encontram na sua origem ou, em caso de 
perturbação fora do hemiciclo, quando o 
Presidente tiver sido informado ou, em 
qualquer caso, o mais tardar, durante o 
período de sessões seguinte. O deputado em 
causa tem direito a ser ouvido pelo 
Parlamento antes da votação. O tempo de 
uso da palavra de que disporá para esse 
efeito não poderá exceder cinco minutos.
3. A votação da medida disciplinar 
requerida será feita por sistema electrónico 
e sem debate. Os requerimentos previstos 
no nº 3 do artigo 149º ou no nº 1 do artigo 
160º não são considerados admissíveis.

Or. pt

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 33
Artigo 147, título e nºs 1 e 2

Expulsão de deputados Penalizações
1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou o funcionamento 
do Parlamento, o Presidente poderá, após 
intimação solene, imediatamente ou até 
ao final do período de sessões seguinte, 
propor ao Parlamento um voto de 
censura, que implicará para o deputado a 

1. Se as medidas previstas no artigo 146º 
não forem pertinentes ou se se revelarem 
insuficientes, ou em caso de infracção 
grave, o Presidente, após ter ouvido o 
deputado em causa, aprovará uma 
decisão fundamentada, na qual serão
estabelecidas as penalizações apropriadas,  
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imediata expulsão da sala e a interdição 
de nela entrar por um período de dois a 
cinco dias.

e notificará o interessado das mesmas, 
assim como os presidentes dos órgãos a 
que pertence, antes de as levar ao 
conhecimento da sessão plenária.

2. O Parlamento decidirá sobre esta 
medida disciplinar em momento a 
estabelecer pelo Presidente, no decurso da 
sessão em que tiverem ocorrido os factos 
que se encontram na sua origem ou, em 
caso de perturbação fora do hemiciclo, 
quando o Presidente tiver sido informado 
ou, em qualquer caso, o mais tardar, 
durante o período de sessões seguinte. O 
deputado em causa tem direito a ser 
ouvido pelo Parlamento antes da votação. 
O tempo de uso da palavra de que disporá 
para esse efeito não poderá exceder cinco 
minutos.

2. As penalizações podem consistir numa 
ou em várias das seguintes medidas:

a) censura; 
b) perda do direito ao subsídio de estadia 
e/ou ao subsídio para despesas gerais 
durante um período que não poderá ser 
superior a três meses;
c) sem prejuízo do exercício do direito de 
voto em sessão plenária, e sob reserva, 
neste caso, da estrita observância das 
regras de conduta, suspensão temporária,
por um período que pode ir de dois a vinte
dias consecutivos de reunião do 
Parlamento ou de qualquer dos seus 
órgãos, da participação no conjunto ou 
em parte das actividades do Parlamento; 
d) apresentação à Conferência dos 
Presidentes, nos termos do artigo 18º, de 
uma proposta passível de culminar na 
suspensão ou na retirada de um ou mais 
mandatos electivos exercidos no 
Parlamento; 

Or. en
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Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 34
Artigo 147, título e nº 1

Expulsão de deputados Penalizações
1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou o funcionamento do 
Parlamento, o Presidente poderá, após 
intimação solene, imediatamente ou até ao 
final do período de sessões seguinte, propor 
ao Parlamento um voto de censura, que 
implicará para o deputado a imediata 
expulsão da sala e a interdição de nela 
entrar por um período de dois a cinco dias.

1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou continuar a 
perturbar o funcionamento do Parlamento, o 
Presidente poderá propor ao Parlamento que 
determine penalizações, nos termos do nº 2. 
Na aplicação do presente artigo não serão  
tidos em consideração conteúdos políticos.

Or. de

Justificação

Em casos de particular gravidade, o Presidente poderá propor ao Parlamento que sejam 
impostas sanções. Cumpre realçar que, neste contexto, não serão tidos em conta os conteúdos 
políticos.  

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 35
Artigo 147, nº 1

Alteração 13, nº 1, do relator

1. Se as medidas previstas no artigo 146º 
não forem pertinentes ou se se revelarem 
insuficientes, ou em caso de infracção 
grave, o Presidente, após ter ouvido o 
deputado em causa, aprovará uma decisão 
fundamentada, na qual serão estabelecidas as 
penalizações apropriadas, com base nas 
orientações aprovadas pela Mesa nos termos 
do nº 5 do artigo 9º, e notificará o 
interessado das mesmas, assim como os 
presidentes dos órgãos a que pertence, antes 
de as levar ao conhecimento da sessão 

1. Em caso de violação grave do Código de 
Conduta dos Deputados ou de infracção,
nos termos do artigo 146º, o Presidente, 
após ter ouvido o deputado em causa, 
aprovará uma decisão fundamentada, na qual 
serão estabelecidas as penalizações 
apropriadas, com base nas orientações 
aprovadas pela Mesa nos termos do nº 5 do 
artigo 9º, e notificará o interessado das 
mesmas, assim como os presidentes dos 
órgãos a que pertence, antes de as levar ao 
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plenária. conhecimento da sessão plenária.

Or. en

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 36
Artigo 147, nº 1 bis (novo)

1 bis. As penalizações podem consistir 
numa ou em várias das seguintes medidas:
a) censura formalmente expressa pelo 
Presidente;
b) perda do direito ao subsídio de estadia 
e/ou redução para metade do subsídio para 
despesas gerais durante um período que 
não poderá ser superior a três meses;
c) suspensão por um período que pode ir de 
dois a vinte dias consecutivos de reunião do 
Parlamento ou de um dos seus órgãos.

Or. de

Justificação

O presente número, que comporta uma lista de penalizações e deverá ser incluído entre os 
números 1 e 2, estabelece uma gama de sanções progressivas. 

Alteração apresentada por Francesco Enrico Speroni

Alteração 37
Artigo 147, nº 2, alínea e bis) (nova)

Alteração 13, nº 2, do relator

e bis) mediante acordo prévio com as 
autoridades competentes dos Estados 
Unidos, internamento na base de 
Guantanamo por período que não poderá 
ser superior a três meses.  
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Or. it

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 38
Artigo 147, nº 2, alínea e bis) (nova)

Alteração 13, nº 2, do relator

e bis) o deputado visado poderá interpor 
recurso não suspensivo junto da Mesa, que  
poderá  anular, confirmar ou atenuar as 
penalizações impostas.

Or. en

Justificação

O procedimento de recurso deverá ser simples e implicar apenas um órgão (a Mesa) e não 
dois (os Questores e a Mesa).

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 39
Artigo 147, nº 2

2. O Parlamento decidirá sobre esta medida 
disciplinar em momento a estabelecer pelo 
Presidente, no decurso da sessão em que 
tiverem ocorrido os factos que se 
encontram na sua origem ou, em caso de 
perturbação fora do hemiciclo, quando o 
Presidente tiver sido informado ou, em 
qualquer caso, o mais tardar, durante o 
período de sessões seguinte. O deputado em 
causa tem direito a ser ouvido pelo 
Parlamento antes da votação. O tempo de 
uso da palavra de que disporá para esse 
efeito não poderá exceder cinco minutos.

2. O Parlamento decidirá sobre as 
penalizações, mediante proposta do 
Presidente, o mais tardar durante o período 
de sessões seguinte. O deputado em causa 
tem direito a ser ouvido pelo Parlamento 
antes da votação. O tempo de uso da palavra 
de que disporá para esse efeito não poderá 
exceder cinco minutos.

Or. de
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Justificação

Cumpre ao Parlamento decidir, mediante proposta do Presidente, sobre as penalizações a 
impor.

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 40
Artigo 147, nº 3

3. A votação da medida disciplinar 
requerida será feita por sistema electrónico 
e sem debate. Os requerimentos previstos no 
nº 3 do artigo 149º ou no nº 1 do artigo 160º 
não são considerados admissíveis.

3. A votação das penalizações propostas
será feita por sistema electrónico e sem 
debate. Os requerimentos previstos no nº 3 
do artigo 149º ou no nº 1 do artigo 160º não 
são considerados admissíveis

Or. de

Justificação

A terminologia tem de ser adaptada ao teor dos números precedentes.

Alteração apresentada por Joachim Wuermeling

Alteração 41
Artigo 147, nº 3 bis (novo)

3 bis. Assiste ao deputado visado, até ao 
período de sessões subsequente, a 
faculdade de apresentar uma reclamação
fundamentada por escrito contra as 
penalizações impostas ao abrigo do nº 2 do 
artigo 147º. O Parlamento deliberará sem 
debate durante esse período de sessões. A 
apresentação da reclamação não terá efeito 
suspensivo.

Or. de
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Justificação

A presente alteração é apresentada apenas para o caso de ser aprovada uma alteração que 
confira poderes exclusivos ao Presidente em matéria de imposição de sanções, deixando o 
Parlamento de deter esse poder. 

Alteração apresentada por Maria da Assunção Esteves

Alteração 42
Artigo 148

Artigo 148º Suprimido
Agitação na Assembleia
Sempre que na Assembleia se produza 
agitação que ameace comprometer o bom 
andamento dos trabalhos, o Presidente 
poderá, para restabelecer a ordem, 
interromper a sessão por um período 
determinado ou suspendê-la. Se não 
conseguir fazer-se ouvir, o Presidente 
abandonará a cadeira da presidência, o que 
implica a interrupção da sessão. Esta será 
reiniciada por convocação do Presidente.

Or. pt

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 43
Artigo 148

Agitação na Assembleia Vias de recurso internas
Sempre que na Assembleia se produza 
agitação que ameace comprometer o bom 
andamento dos trabalhos, o Presidente 
poderá, para restabelecer a ordem, 
interromper a sessão por um período 
determinado ou suspendê-la. Se não 
conseguir fazer-se ouvir, o Presidente 
abandonará a cadeira da presidência, o 
que implica a interrupção da sessão. Esta 
será reiniciada por convocação do 

1. O deputado ao qual tenham sido 
impostas uma ou várias das penalizações 
previstas no nº 2, alíneas a) a d), do artigo 
147º, pode interpor recurso interno sem 
efeitos suspensivos dessa decisão junto de 
um comité ad hoc designado pelo 
Parlamento no prazo de duas semanas a 
contar da notificação respeitante à 
imposição das penalizações.
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Presidente.
2. O comité ad hoc procederá à instrução 
do recurso interposto, para o que tomará 
conhecimento das razões que levaram o 
Presidente a adoptar a sua decisão e 
ouvirá o deputado visado. 
3. A Assembleia Plenária, mediante 
proposta do comité ad hoc, e o mais tardar 
quatro semanas a contar da data de 
interposição do recurso, poderá anular, 
confirmar ou atenuar o alcance da ou das 
penalizações impostas.  

Justificação

Propõe-se que o recurso seja interposto junto de um comité ad hoc designado pelo 
Parlamento (não forçosamente pela Plenária). Se não for adoptada uma decisão, advoga-se, 
ao invés do proposto na alteração originalmente apresentada pelo relator, que tal 
circunstância deverá ser benéfica ao deputado e que o recurso deve ser considerado como 
tendo sido aceite. 

Alteração apresentada por Sylvia-Yvonne Kaufmann

Alteração 44
Artigo 186

Os artigos 11º a 13º, 16º e 17º, 140º e 141º, o 
nº 1 do artigo 143º, os artigos 146º, 148º, 
150º a 153º, 155º, o nº 1 do artigo 157º, e os 
artigos 158º e 159º, 161º e 162º, 164º a 167º, 
170º e 171º são aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, às reuniões das 
comissões.

Os artigos 11º a 13º, 16º e 17º, 140º e 141º, o 
nº 1 do artigo 143º, os artigos 146º, 147º, 
148º, 150º a 153º, 155º, o nº 1 do artigo 
157º, e os artigos 158º e 159º, 161º e 162º, 
164º a 167º, 170º e 171º são aplicáveis, com 
as necessárias adaptações, às reuniões das 
comissões.

Or. de

Justificação

As regras em matéria de penalizações constantes do artigo 147º deverão ser aplicadas por 
analogia também no caso das reuniões de comissões. 
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Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 45
Anexo I, parágrafo 1

Disposições que regulam a aplicação do nº 1 
do artigo 9º - Transparência e interesses 
financeiros dos deputados

Disposições que regulam a aplicação do nº 1 
do artigo 9º 

Parte A: - Disposições gerais
1. Os deputados preservarão a dignidade do 
Parlamento e não comprometerão o bom 
andamento dos seus trabalhos.
2. Os deputados abster-se-ão de divulgar 
informações obtidas no âmbito de um 
procedimento confidencial.
Parte B: - Transparência e interesses 
financeiros dos deputados

Or. en

(Permanece inalterado o texto em vigor dos artigos 1º a 4º)

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 46
Proposta de decisão, travessão 2

- Tendo em conta as propostas de alteração 
do seu Regimento que a Mesa formulou em 
7 de Março de 2005,

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 47
Proposta de decisão, nº 2

2. Incumbe a sua Mesa de especificar as 
regras de conduta preconizadas nestas 
alterações, no prazo máximo de três meses 
a contar da data da respectiva aprovação;

Suprimido
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Or. en

Alteração apresentada por Ignasi Guardans Cambó

Alteração 48
Proposta de decisão, nº 3

3. Decide que as alterações em causa 
entrarão em vigor no primeiro dia do 
período de sessões consecutivo à adopção, 
pela Mesa, da decisão referida no número 
precedente;

Suprimido

Or. en


