
AM\714168PT.doc PE404.478v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Constitucionais

2007/2272(REG)

13.3.2008

ALTERAÇÕES
12 - 23

Projecto de relatório
Richard Corbett
(PE400.716v01-00)

sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu à luz das propostas do 
Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar relativas aos trabalhos da 
sessão plenária e aos relatórios de iniciativa
(2007/2272(REG))



PE404.478v01-00 2/11 AM\714168PT.doc

PT

AM_Com_RulesReport



AM\714168PT.doc 3/11 PE404.478v01-00

PT

Alteração 12
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Proposta de decisão – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Decide, nos termos da alínea c) do artigo 
204.º, publicar em anexo ao Regimento a 
decisão da Conferência dos Presidentes 
sobre as regras e práticas relativas aos 
relatórios de iniciativa, alterada pela sua 
decisão de 12 de Dezembro de 2007;

4. Decide, nos termos da alínea c) do artigo 
204.º, publicar em anexo ao Regimento a 
decisão da Conferência dos Presidentes 
sobre as regras e práticas relativas aos 
relatórios de iniciativa, alterada pelas suas 
decisões de 12 de Dezembro de 2007 e de 
14 de Fevereiro de 2008; encarrega o seu 
Secretário-Geral de actualizar o referido 
anexo em conformidade com as futuras 
decisões da Conferência dos Presidentes 
sobre a matéria;

Or. en

Alteração 13
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Os relatórios de iniciativa serão 
apreciados pelo Parlamento em 
conformidade com o procedimento de 
breve apresentação definido no artigo 
131.º-A. Não serão admissíveis alterações 
a esses textos para apreciação em sessão 
plenária, salvo no caso de serem
apresentadas pelo relator para ter em 
conta novas informações, mas poderão 
ser apresentadas propostas de resolução 
alternativas, nos termos do n.º 4 do artigo 
151.º. O presente número não se aplicará 
quando o tema do relatório justificar um 
debate prioritário em sessão plenária, 
quando o relatório for elaborado em 
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conformidade com os direitos de iniciativa 
referidos nos artigos 39.º e 39.º-A, ou 
quando puder ser considerado um 
relatório estratégico de acordo com os 
critérios estabelecido pela Conferência 
dos Presidentes1.
1 Ver decisão relevante da Conferência dos 
Presidentes, reproduzida no Anexo … ao 
Regimento

Or. en

Alteração 14
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Com excepção dos relatórios 
elaborados em conformidade com os 
direitos de iniciativa referidos nos artigos 
39.º e 39.º-A, e com excepção dos 
relatórios qualificados como estratégicos 
pela Conferência dos Presidentes1, os 
relatórios de iniciativa serão apreciados 
em sessão plenária de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 131.º-A.
Por derrogação ao n.º 1 do artigo 150.º, 
apenas serão admissíveis alterações a 
esses textos para apreciação em sessão 
plenária se forem apresentadas pela 
comissão competente, por um mínimo de 
dois grupos políticos ou por um décimo, 
pelo menos, dos deputados ao 
Parlamento.
A título excepcional, e por razões 
devidamente justificadas, a Conferência 
dos Presidentes poderá decidir que o 
relatório seja apreciado em conformidade 
com as normas gerais de procedimento.
1 Ver decisão relevante da Conferência dos 
Presidentes, reproduzida no Anexo … ao 
Regimento
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Or. en

Alteração 15
Ashley Mote, Jim Allister, Roger Helmer, Robert Kilroy-Silk, Jens-Peter Bonde, Daniel 
Hannan

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
seis semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa.

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
seis semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa. Não haverá qualquer 
limite ao número de perguntas não 
prioritárias que podem sem apresentadas 
por um deputado.

Or. en

Alteração 16
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
seis semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa.

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
duas semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa.

Or. en

Justificação

A principal responsabilidade dos deputados é perante os cidadãos que os elegem por 
sufrágio directo; por tal motivo, existe uma necessidade política de resposta rápida. 
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Alteração 17
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 131.º-A
Breve apresentação

A pedido do relator e mediante proposta 
da Conferência dos Presidentes, o 
Parlamento poderá igualmente decidir 
que um ponto que não requer debate 
circunstanciado seja tratado através de 
uma breve apresentação em sessão 
plenária pelo relator. Nesse caso, a 
Comissão terá a possibilidade de intervir, 
seguindo-se intervenções dos deputados 
segundo o procedimento “catch the eye”. 
Os deputados terão igualmente o direito 
de reagir apresentando uma declaração 
escrita suplementar, nos termos do n.º 7 
do artigo 142.º.

Or. en

Alteração 18
Richard Corbett,

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 131.º-A
Breve apresentação

A pedido do relator e mediante proposta 
da Conferência dos Presidentes, o 
Parlamento poderá igualmente decidir 
que um ponto que não requer debate 
circunstanciado seja tratado através de 
uma breve apresentação em sessão 
plenária pelo relator.
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Nesse caso, a Comissão terá possibilidade 
de intervir e todos os deputados terão o 
direito de reagir apresentando uma 
declaração escrita suplementar, nos 
termos do n.º 7 do artigo 142.º.

Or. en

Alteração 19
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. Contudo, nos 
debates sobre uma proposta da Comissão, o 
Presidente concederá a palavra, em 
primeiro lugar, à Comissão, para apresentar 
brevemente a proposta, e nos debates sobre 
um texto proveniente do Conselho o 
Presidente poderá conceder a palavra, em 
primeiro lugar, ao Conselho. Em ambos os 
casos, será ouvido em seguida o relator. A 
Comissão e o Conselho poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados.

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. Contudo, nos 
debates sobre uma proposta da Comissão, o 
Presidente concederá a palavra, em 
primeiro lugar, à Comissão, para apresentar 
brevemente a proposta, e nos debates sobre 
um texto proveniente do Conselho o 
Presidente poderá conceder a palavra, em 
primeiro lugar, ao Conselho. Em ambos os 
casos, será ouvido em seguida o relator. A 
Comissão, o Conselho e o relator poderão
tomar novamente a palavra, 
designadamente para responder às 
intervenções dos deputados.

Or. en

Alteração 20
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 151 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Um grupo político poderá apresentar 4. Um grupo político poderá apresentar 
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uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão.

uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão.

Neste caso, o mesmo grupo não poderá 
apresentar alterações à proposta de 
resolução da comissão competente. A 
proposta de resolução do grupo não poderá 
ser mais extensa do que a da comissão. 
Será submetida à apreciação do Parlamento 
mediante uma única votação e sem 
alterações.

A proposta de resolução do grupo não 
poderá ser mais extensa do que a da 
comissão. Será submetida à apreciação do 
Parlamento mediante uma única votação e 
sem alterações.

Or. en

Alteração 21
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Anexo II-A
Linhas de orientação para as perguntas 

com pedido de resposta escrita nos termos 
do artigo 110.º

1. As perguntas com pedido de resposta 
escrita deverão:
– recair no âmbito das competências e 
responsabilidades da Comissão e do 
Conselho, bem como ser de interesse 
geral;
– ser concisas e incluir uma interrogação 
compreensível;
– não conter linguagem ofensiva;
– não dizer respeito a questões 
estritamente pessoais.
2. No caso de uma pergunta não obedecer
às presentes linhas de orientação, o 
secretariado transmitirá ao autor uma 
sugestão adequada.
3. No caso de uma pergunta idêntica ou 
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semelhante ter sido formulada e 
respondida durante os seis meses 
precedentes, o secretariado transmitirá ao 
autor uma cópia da pergunta anterior e 
da respectiva resposta. A nova pergunta 
apenas será transmitida se o autor 
invocar novos desenvolvimentos 
importantes ou procurar obter 
informações mais amplas.
4. No caso de uma pergunta visar a 
obtenção de informações factuais ou 
estatísticas já disponíveis na biblioteca do 
Parlamento, esta informará o deputado,
que poderá retirar a pergunta.
5. As perguntas sobre matérias 
relacionadas poderão ter uma resposta 
conjunta. 

Or. en

Alteração 22
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Anexo II-A
Linhas de orientação para as perguntas 

com pedido de resposta escrita nos termos 
do artigo 110.º

1. As perguntas com pedido de resposta 
escrita deverão:
– incidir sobre matérias que se 
enquadrem no âmbito das competências
da União Europeia;
– ser concisas e incluir um pedido de 
informação ou esclarecimento, e não 
apenas uma declaração ou asserção;
– não conter linguagem ofensiva;
– não dizer respeito a questões 
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estritamente pessoais.
2. No caso de uma pergunta não obedecer 
às presentes linhas de orientação, o 
secretariado aconselhará o autor sobre o 
modo de formular a pergunta, para que 
seja admissível.
3. No caso de uma pergunta idêntica ou 
semelhante ter sido formulada e 
respondida durante os seis meses 
precedentes, o secretariado transmitirá ao 
autor uma cópia da pergunta anterior e 
da respectiva resposta. A nova pergunta 
apenas será transmitida se o autor 
invocar novos desenvolvimentos 
importantes ou procurar obter 
informações mais amplas.
4. As perguntas sobre matérias 
relacionadas poderão ter uma resposta 
conjunta.

Or. en

Alteração 23
Andrew Duff, Bronisław Geremek

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Anexo II-A
Linhas de orientação para as perguntas 

com pedido de resposta escrita nos termos 
do artigo 110.º

1. As perguntas com pedido de resposta 
escrita deverão:
– incidir sobre matérias que recaem no 
âmbito das competências da União 
Europeia e dos poderes das suas 
instituições;
– ser concisas e incluir uma interrogação 
compreensível;
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– não conter linguagem ofensiva;
– não dizer respeito a questões 
estritamente pessoais.
2. No caso de uma pergunta não obedecer 
às presentes linhas de orientação, o 
secretariado transmitirá ao autor uma 
sugestão adequada.
3. No caso de uma pergunta idêntica ou 
semelhante ter sido formulada e 
respondida durante os seis meses 
precedentes, o secretariado transmitirá ao 
autor uma cópia da pergunta anterior e 
da respectiva resposta. A nova pergunta 
apenas será transmitida se o autor 
invocar novos desenvolvimentos 
importantes ou procurar obter 
informações mais amplas.
4. As perguntas sobre matérias 
relacionadas poderão ter uma resposta 
conjunta.

Or. en
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