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Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 3
Artigo 80, nº 1

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação oficial de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Se se 
verificar que a proposta não implica 
qualquer alteração de fundo da legislação 
comunitária em vigor, aplicar-se-á o 
processo previsto no artigo 43º.

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Esta 
procederá à respectiva análise para 
verificar se ela se limita a uma codificação 
pura e simples, sem alterações substanciais. 
Esta análise faz-se com base no parecer 
emitido pelo grupo consultivo constituído 
pelos Serviços Jurídicos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão1.
1 Acordo Interinstitucional de 20 de Dezembro de 
1994 relativo ao método de trabalho acelerado tendo 
em vista a codificação oficial dos textos legislativos, 
nº 4, JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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Or. fr

Justificação

A alteração tem em consideração as observações feitas por ocasião da primeira apreciação 
do texto em comissão, modificando este ponto muito ligeiramente e tornando-o de mais fácil 
leitura.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 4
Artigo 80, nº 2

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. O parecer da comissão que era 
competente quanto à matéria de fundo pode 
ser solicitado para os actos objecto da 
codificação, a seu pedido ou a pedido da 
comissão competente para os assuntos 
jurídicos.

Or. fr

Justificação

A alteração visa reformular este número para permitir que a comissão que era competente 
quanto à matéria de fundo para os actos objecto da codificação possa ser consultada para 
parecer, quer a pedido da comissão competente para os assuntos jurídicos quer a seu próprio 
pedido.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 5
Artigo 80, nº 3

3. Por derrogação das disposições previstas 
no nº 3 do artigo 43º, o processo 
simplificado não poderá ser aplicado a uma 
proposta de codificação oficial de 
legislação comunitária se a tal se opuser a 
maioria dos membros da comissão 
competente para os assuntos jurídicos ou 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo.

3. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta não implica qualquer 
alteração substancial, submetê-la-á ao 
Parlamento para aprovação, não sendo 
admissíveis quaisquer alterações ao texto 
da proposta.

Or. fr
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Justificação

A alteração tem em consideração as observações feitas por ocasião da primeira apreciação 
do texto em comissão e tende, assim, a simplificar a redacção deste número.

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 6
Artigo 80, nº 2

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. A comissão competente quanto à matéria 
de fundo do acto legislativo original pode 
emitir o seu parecer sobre a oportunidade 
da codificação.

Or. en

Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 7
Artigo 80, nº 2

1. Sempre que uma proposta da Comissão no 
sentido da codificação oficial de legislação 
comunitária for submetida ao Parlamento, 
será a mesma enviada à comissão 
competente para os assuntos jurídicos. Se se 
verificar que a proposta não implica
qualquer alteração de fundo da legislação 
comunitária em vigor, aplicar-se-á o 
processo previsto no artigo 43º.

1. Sempre que uma proposta da Comissão, a 
título do Acordo Interinstitucional sobre a 
codificação de legislação comunitária1, for 
submetida ao Parlamento será a mesma 
enviada à comissão competente para os 
assuntos jurídicos. Esta comissão examina, 
em conformidade com o acordo 
interinstitucional aplicável, se a proposta 
implica uma alteração de fundo da 
legislação comunitária em vigor.

2. O Presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou o relator 
designado por esta podem participar na 
apreciação e elaboração da proposta 
relativa à codificação. Eventualmente, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá emitir previamente o seu 
parecer.

2. A comissão pode solicitar à comissão 
competente quanto à matéria de fundo da 
proposta o seu parecer sobre a 
oportunidade da codificação.
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3. Por derrogação das disposições previstas 
no nº 3 do artigo 43º, o processo 
simplificado não poderá ser aplicado a uma 
proposta de codificação oficial de 
legislação comunitária se a tal se opuser a 
maioria dos membros da comissão 
competente para os assuntos jurídicos ou 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo.

3. Não são admissíveis alterações ao texto 
da proposta. As alterações só podem ser 
consideradas admissíveis, a título 
excepcional, pelo presidente da comissão 
desde que não impliquem qualquer 
modificação substancial da proposta e 
possam conduzir a um acordo com o 
Conselho.

4. Se a comissão verificar que a proposta 
implica uma alteração substancial da 
legislação comunitária em vigor, a proposta 
é rejeitada.
5. O relatório da comissão é examinado 
pelo Parlamento sem alteração nem debate.

1 JO C 102 de 4.4.1996, p. 2 reproduzido no 
anexo… do presente regulamento .

Or. de

Justificação

O Parlamento deve recorrer ao procedimento simplificado e acelerado de codificação 
quando a proposta da Comissão se baseia no Acordo Interinstitucional relativo à codificação 
oficial dos textos legislativos comunitários.

As modificações propostas ao artigo sobre a codificação permitem racionalizar o 
procedimento de apreciação pelo Parlamento, torná-lo coerente com os compromissos 
assumidos perante a Comissão e o Conselho na matéria, incentivar a Comissão a apresentar 
mais propostas de codificação e contribuir, deste modo, para o esforço de simplificação do 
direito comunitário.

A actual versão do artigo contém, de facto, uma série de vulnerabilidades.

Assim, o seu nº 1 remete, em termos globais, para o processo simplificado previsto no artigo 
43º. O nº 2 do artigo 43º, prevê uma "solução alternativa", nos termos da qual o presidente 
ou o relator da comissão competente podem redigir "uma série de alterações que reflictam os 
debates da comissão”. A última frase deste nº remete ainda para o nº 1, segundo parágrafo, 
do artigo 131º, que prevê, no quadro do “processo em sessão plenária sem alterações e sem 
debate”, a possibilidade de autorizar a apresentação de alterações em plenário.

Ora, tal possibilidade é contrária à própria noção de codificação e não é compatível com o 
acordo interinstitucional em vigor1, nomeadamente com os seus pontos 6 e 8, dos quais se 
pode depreender que o Parlamento e o Conselho quiseram comprometer-se a não proceder a 

  
1 JO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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alterações substanciais a uma proposta de codificação.

As alterações só devem ser autorizadas a título excepcional, quando não implicarem uma 
modificação substancial da proposta e quando forem indispensáveis para chegar a acordo 
com o Conselho. Poderá ser necessário, nas deliberações da comissão ou dos grupos de 
trabalho do Conselho, rever a forma da proposta legislativa sem alterar o fundo.

Se a comissão competente para os assuntos jurídicos chegar à conclusão de que a proposta 
de codificação da Comissão não implica qualquer alteração de fundo da legislação 
comunitária, recomenda a sua aprovação ao Parlamento, desde que considere oportuna a 
codificação. Não é raro que a comissão adie o seu parecer enquanto certas questões não 
forem esclarecidas. Nesta matéria, o Regimento não contém qualquer disposição vinculativa. 
Se, em contrapartida, a comissão, constatar que a proposta implica uma modificação de 
fundo do acto legislativo, a proposta é rejeitada, pois a passagem de um procedimento de 
codificação a um procedimento legislativo ordinário seria incompatível com o acordo em 
vigor.

Este procedimento não requer nem debate nem alterações em plenário.

Alteração apresentada por Marie-Line Reynaud

Alteração 8
Artigo 80 bis (novo)

Artigo 80º bis
Reformulação

1. Sempre que seja submetida à apreciação 
do Parlamento uma proposta da Comissão 
no sentido da reformulação de legislação 
comunitária, a proposta será enviada à 
comissão competente para os assuntos 
jurídicos. Esta examiná-la-á para verificar 
que ela não implica qualquer modificação 
substancial a não ser as que nela já estão 
identificadas como tal. Este exame faz-se 
com base no parecer emitido pelo grupo 
consultivo constituído pelos Serviços 
Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão1. 
2. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta não implica quaisquer 
alterações de fundo que não sejam as que 
nela tenham como tal sido identificadas, 
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informará deste facto o Presidente e a 
proposta será enviada, nos termos do artigo 
40º, à comissão competente quanto à 
matéria de fundo para apreciação segundo 
o procedimento normal.
Neste caso, para além das condições 
estipuladas nos artigos 150º e 151º, as 
alterações à proposta só serão admissíveis 
se incidirem nas partes da mesma que 
contenham alterações de fundo, não sendo 
admissíveis alterações às disposições que se 
mantenham inalteradas.
3. Excepcionalmente, podem ser admitidas 
alterações desta natureza, a título 
individual, pelo presidente da comissão 
competente quanto à matéria de fundo, ou, 
se for caso disso, pelo Presidente em sessão 
plenária, se razões imperiosas de coerência 
do texto ou de correlação entre as 
alterações do Parlamento às alterações de 
fundo que a proposta introduz e as 
disposições que se mantêm inalteradas o 
exigirem.
4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta implica alterações de fundo 
que não sejam as que nela tenham como tal 
sido identificadas, proporá a rejeição da 
proposta.
1 Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 
2001 para um recurso mais estruturado à técnica de 
reformulação dos actos jurídicos (JO C 77, 
28.3.2002, p. 1.)

Or. fr

Justificação

A alteração tem em consideração as observações feitas por ocasião da primeira apreciação 
do texto em comissão, modificando este ponto muito ligeiramente e tornando a sua redacção 
mais simples.

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 9
Artigo 80 bis, nº 3 (novo)
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3. Podem ser admitidas alterações desta
natureza, a título individual, pelo 
presidente da comissão competente quanto 
à matéria de fundo, ou, se for caso disso, 
pelo Presidente em sessão plenária, se 
razões imperiosas de coerência interna do 
texto ou de correlação entre as alterações 
do Parlamento às alterações de fundo que a 
proposta introduz e as disposições que se 
mantêm inalteradas o exigirem. Estas 
razões devem figurar na justificação da 
alteração.

Or. en

Alteração apresentada por Richard Corbett

Alteração 10
Artigo 80 bis (novo), nº 4

4. Se a comissão competente para os 
assuntos jurídicos chegar à conclusão de 
que a proposta implica alterações de fundo 
que não sejam as que nela tenham como tal 
sido identificadas, informará deste facto o 
Presidente e a proposta será enviada, nos 
termos do artigo 40º, à comissão 
competente quanto à matéria de fundo para 
apreciação segundo o procedimento 
normal, sem que seja aplicada a restrição 
prevista no nº 2.

Or. en

Alteração apresentada por Jo Leinen

Alteração 11
Artigo 80 bis (novo)

Artigo 80º bis
Reformulação

1. Sempre que seja submetida à apreciação 
do Parlamento uma proposta legislativa da 
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Comissão, a título do acordo 
interinstitucional para um recurso mais 
estruturado à técnica de reformulação dos 
actos jurídicos1, a proposta será enviada, 
para parecer, à comissão competente para 
os assuntos jurídicos.
2. A comissão competente para os assuntos 
jurídicos examina, em conformidade com o 
acordo interinstitucional aplicável, as 
disposições legislativas em vigor que 
figuram na proposta sem proceder a 
qualquer alteração substancial.
3. As alterações que incidam sobre 
disposições que, segundo a comissão 
competente para os assuntos jurídicos, se 
mantiveram inalteradas na proposta, não 
são admissíveis.
Podem ser admitidas alterações desta 
natureza, a título excepcional, pelo 
presidente da comissão competente quanto 
à matéria de fundo, se as alterações se 
revelarem indispensáveis para evitar 
qualquer contradição ou incoerência do 
texto ou pela sua correlação com outras 
alterações admissíveis.
Quando a comissão competente apresentar 
alterações a uma tal disposição, as outras 
alterações que incidem sobre a mesma 
disposição são admissíveis para debate em 
plenário.
1 Aprovado por resolução de 3 de Julho de 2001 (JO 
C 65 E, 14.3.2002, p. 42) reproduzida no anexo …. 
do presente regulamento.

Or. de

Justificação

Esta nova disposição está estruturada com base no modelo do artigo 80º sobre a codificação. 
Quando numa proposta legislativa a Comissão se baseia no Acordo Interinstitucional para 
um recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1a análise da 
proposta de reformulação é repartida pela comissão competente para os assuntos jurídicos e 
pela comissão competente quanto à matéria de fundo, segundo a repartição formal que figura 

  
1 Aprovado por resolução de 3 de Julho de 2001 (JO C 65 E, 14.3.2002, p. 42) reproduzida no anexo …. do
presente regulamento.
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na proposta da Comissão (a cor cinzenta cobre as partes do texto alteradas, ficando as partes 
inalteradas sem qualquer marcação que as distinga). Com efeito, parece oportuno confiar o 
exame das reformulações propostas à comissão competente quanto à matéria de fundo e 
deixar à comissão competente para os assuntos jurídicos o cuidado de examinar, através de 
parecer, se as partes codificadas respeitam os critérios do acordo interinstitucional. Convém, 
por isso, só regular a consulta da comissão cujo parecer é solicitado pois o envio à comissão 
competente quanto à matéria de fundo decorre das regras gerais dos artigos 40 e 179.

Para simplificar o processo de reformulação, convém, em princípio, declarar não 
admissíveis, aquando do seu exame pela comissão competente, as alterações à parte da 
proposta cujo carácter codificador tenha sido confirmado no parecer da comissão 
competente para os assuntos jurídicos. As alterações só podem incidir sobre as partes do 
texto que modificam a legislação em vigor, quer sob a forma de novas disposições, quer 
modificando ou suprimindo disposições em vigor.

Prevê-se, portanto um procedimento excepcional para que o presidente da comissão possa 
aceitar, a título excepcional, alterações às disposições de codificação, caso se encontrem 
preenchidas certos critérios. A formulação destes critérios foi revista para facilitar a sua 
aplicação. 

Quando forem aprovadas em comissão alterações às disposições de codificação aceites pelo 
presidente da comissão competente quanto à matéria de fundo, outras interessados devem ter 
a possibilidade de apresentar, para exame em plenário, alterações a estas disposições.


