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Regimento do Parlamento Europeu

Texto em vigor Alterações

Alteração apresentada por Alexander Radwan

Alteração 2
Artigo 81, nº 2

2. Mediante proposta da comissão 
competente, o Parlamento poderá, no prazo 
de um mês - ou de três meses para as 
medidas relacionadas com os serviços 
financeiros - a contar da data de recepção 
do projecto de uma medida de execução, 
aprovar uma resolução opondo-se ao 
projecto de medida em causa, 
nomeadamente se este ultrapassar as 
competências de execução previstas no 
instrumento de base. No caso de não se 
realizar qualquer período de sessões antes 
do termo do prazo, ou em caso de urgência, 
entender-se-á que o direito de resposta foi 
delegado na comissão competente. A 
resposta assumirá a forma de uma carta do 
presidente da comissão ao Comissário 
responsável e será notificada a todos os 

2. O presidente da comissão competente 
fixará um prazo para os membros 
proporem que a comissão se oponha ao 
projecto de medidas. A comissão pode 
decidir nomear um relator de entre os seus 
membros ou membros suplentes 
permanentes. Se a comissão se opuser ao 
projecto de medidas, o relator ou o 
presidente apresentará, em nome da 
comissão, uma proposta de resolução 
contra a adopção do projecto de medidas.
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membros do Parlamento. 
Se o Parlamento se opuser à medida, o 
Presidente solicitará à Comissão que a retire 
ou altere, ou que apresente uma proposta nos 
termos do processo legislativo aplicável.

Se, dentro do prazo aplicável à data de 
recepção do projecto de medidas, o 
Parlamento aprovar uma tal resolução, o 
Presidente solicitará à Comissão que retire 
ou altere o projecto de medidas, ou que 
apresente uma proposta nos termos do 
processo legislativo aplicável.

Or. en

Justificação

Regra geral, um tal relatório deve ser apresentado por um relator. Não é suficiente que seja 
apenas o presidente ou os presidentes a poderem decidir sobre a atribuição de um relatório 
sobre as medidas de nível 2 por motivos importantes.

Alteração apresentada por Pervenche Berès

Alteração 3
Artigo 81, nº 2

2. Mediante proposta da comissão 
competente, o Parlamento poderá, no prazo 
de um mês - ou de três meses para as 
medidas relacionadas com os serviços 
financeiros - a contar da data de recepção 
do projecto de uma medida de execução, 
aprovar uma resolução opondo-se ao 
projecto de medida em causa, 
nomeadamente se este ultrapassar as 
competências de execução previstas no 
instrumento de base. No caso de não se 
realizar qualquer período de sessões antes 
do termo do prazo, ou em caso de urgência, 
entender-se-á que o direito de resposta foi 
delegado na comissão competente. A 
resposta assumirá a forma de uma carta do 
presidente da comissão ao Comissário 
responsável e será notificada a todos os 
membros do Parlamento.

2. O presidente da comissão competente 
fixará um prazo para os membros 
proporem que a comissão se oponha ao 
projecto de medidas. A comissão pode 
decidir nomear um relator de entre os seus 
membros ou membros suplentes 
permanentes. Se a comissão se opuser ao 
projecto de medidas, o presidente ou o 
relator apresentará, em nome da comissão, 
uma proposta de resolução contra a 
adopção do projecto de medidas.

Se o Parlamento se opuser à medida, o 
Presidente solicitará à Comissão que a retire 
ou altere, ou que apresente uma proposta nos 
termos do processo legislativo aplicável.

Se, dentro do prazo aplicável à data de 
recepção do projecto de medidas, o 
Parlamento aprovar uma tal resolução, o 
Presidente solicitará à Comissão que retire 
ou altere o projecto de medidas, ou que 
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apresente uma proposta nos termos do 
processo legislativo aplicável.

Or. en

Alteração apresentada por Pervenche Berès

Alteração 4
Artigo 81, nº 3 (novo)

3. No caso de não se realizar qualquer 
período de sessões antes do termo do prazo, 
entender-se-á que o direito de resposta foi 
delegado na comissão competente. A 
comissão competente redigirá uma carta, 
que será assinada pelo Presidente do 
Parlamento e transmitida ao Presidente da 
Comissão, bem como notificada a todos os 
membros do Parlamento.

Or. en

Alteração apresentada por Pervenche Berès

Alteração 5
Artigo 81, nº 4 (novo)

4. Se as medidas de execução previstas pela 
Comissão se inserirem no âmbito do 
"procedimento de regulamentação com 
controlo", o nº 3 não se aplicará e os nºs 1 
e 2 serão suplementados como segue:
(a) o período de controlo tem início no 
momento da apresentação ao Parlamento 
do projecto de medidas em todas as línguas 
oficiais; o período de controlo não deve 
coincidir com as semanas de circunscrição 
ou com a interrupção da Sessão;
(b) o Parlamento poderá opor-se a que o 
projecto de medidas seja adoptado, 
justificando tal oposição mediante 
indicação de que o referido projecto excede 
as competências de execução previstas no 
acto de base, não é compatível com a 
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finalidade ou o teor deste último ou não 
observa os princípios da subsidiariedade ou 
da proporcionalidade;
(c) o Parlamento Europeu, deliberando por 
maioria dos membros que o compõem, 
poderá opor-se a que o projecto de medidas 
seja adoptado. Poderá indicar, num anexo 
à resolução, as modificações que devem ser 
introduzidas no projecto de medidas.

Or. en

Alteração apresentada por Alexander Radwan

Alteração 6
Artigo 81, nº 4, alínea c) (nova)

c) o Parlamento Europeu, deliberando por 
maioria dos membros que o compõem, 
poderá opor-se a que o projecto de medidas 
seja adoptado. Poderá indicar, na 
resolução, as modificações que devem ser 
introduzidas no projecto de medidas.

Or. en

Justificação

Não é necessário que as propostas de alteração constem de um anexo, devendo, antes, 
constituir parte integrante da resolução.

Alteração apresentada por Johannes Voggenhuber

Alteração 7
Artigo 81, nº 4, alínea d) (nova)

(d) se o projecto de medidas se basear nos 
nºs 5 ou 6 do artigo 5º-A da Decisão 
1999/468/CE, que prevê que os prazos à 
disposição do Parlamento para efeitos de 
oposição podem ser abreviados, uma 
proposta de resolução contra a aprovação 
do projecto de medidas, apresentada pela 
comissão competente, por um grupo 
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político ou por, pelo menos, 37 deputados 
será inscrita na ordem do dia e submetida a 
votação, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 130º e 132º.

Or. en

Justificação

Os prazos para o Parlamento se pronunciar sobre o projecto de medidas de execução no 
âmbito do novo procedimento de regulamentação com controlo podem, em certos casos, ser 
reduzidos para um mês. O Regimento deve, por conseguinte, prever uma disposição que 
permita ao Parlamento pronunciar-se dentro de prazos mais curtos, nomeadamente quando 
as medidas propostas não possam ser examinadas pela comissão competente.
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