
AM\729619PT.doc PE407.986v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão dos Assuntos Constitucionais

2007/2266(REG)

25.6.2008

ALTERAÇÕES
2 - 5

Projecto de relatório
Costas Botopoulos
(PE402.934v02-00)

Alteração do artigo 121º.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo aos 
recursos para o Tribunal de Justiça
(2007/2266(REG))



PE407.986v01-00 2/6 AM\729619PT.doc

PT

AM_Com_RulesReport



AM\729619PT.doc 3/6 PE407.986v01-00

PT

Alteração 2
Giuseppe Gargani

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. O Presidente interporá recurso para o 
Tribunal de Justiça, em nome do 
Parlamento, de acordo com a 
recomendação da comissão competente. 

3. O Presidente apresentará observações 
ou intervirá em todos os processos 
judiciais, em nome do Parlamento, após 
consulta da comissão competente. 

No início do período de sessões seguinte, 
o Presidente poderá submeter ao 
Parlamento a decisão de manter o 
recurso. Caso o Parlamento rejeite o 
recurso por maioria dos votos expressos, o 
Presidente retirá-lo-á.

Se o Presidente pretender afastar-se do 
parecer da comissão competente, a 
questão será submetida, sem demora, à 
apreciação do plenário.

Caso interponha recurso contra a 
recomendação da comissão competente, o 
Presidente submeterá ao Parlamento, no 
início do período de sessões seguinte, a 
decisão de manter o recurso.

Em caso de urgência, o Presidente pode 
actuar, a título cautelar, com base na
recomendação do presidente da comissão 
competente. Neste caso, o procedimento 
previsto no presente número deverá 
aplicar-se o mais rapidamente possível.

Or. en

Alteração 3
Francesco Enrico Speroni

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A.O Presidente apresentará observações 
ou intervirá nos processos judiciais junto 
dos tribunais comunitários, em nome do 
Parlamento, após consulta da comissão 
competente. 
Se o Presidente pretender afastar-se do 
parecer da comissão competente, 
informará desse facto a Conferência dos 
Presidentes.
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Caso a Conferência dos Presidentes 
considere que não é necessário apresentar 
observações ou intervir junto do Tribunal 
de Justiça num processo judicial relativo 
à validade de um acto adoptado 
conjuntamente pelo Parlamento e pelo 
Conselho, a questão será submetida, sem 
demora, à apreciação do plenário.
O Presidente, após ouvir o relator 
permanente sobre o contencioso da 
comissão competente, pode actuar, a título 
cautelar, sempre que tal seja necessário 
para respeitar os prazos fixados pelo 
Tribunal de Justiça. Neste caso, o 
procedimento previsto no presente 
número deverá aplicar-se o mais 
rapidamente possível

Or. it

Alteração 4
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. O Presidente apresentará 
observações ou intervirá, em nome do 
Parlamento, em processos judiciais nos 
tribunais comunitários, após consulta da 
comissão competente.
Se o Presidente pretender afastar-se do 
parecer da comissão competente, 
informará desse facto a Conferência dos 
Presidentes.
Caso a Conferência dos Presidentes 
considere que, por motivos decorrentes de 
novas circunstâncias jurídicas, não é 
necessário apresentar observações ou 
intervir junto do Tribunal de Justiça num 
processo judicial relativo à validade de 
um acto adoptado conjuntamente pelo 
Parlamento e pelo Conselho, a questão 
será submetida, sem demora, à apreciação 
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do plenário.
O Presidente pode actuar, a título 
cautelar, sempre que tal seja necessário 
para respeitar os prazos fixados pelo 
Tribunal de Justiça. Neste caso, o 
procedimento previsto no presente 
número deverá aplicar-se o mais 
rapidamente possível

Or. en

Alteração 5
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 121 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. O Presidente apresentará 
observações ou intervirá, em nome do 
Parlamento, em processos judiciais nos 
tribunais comunitários, após consulta da 
comissão competente. 
Se o Presidente pretender afastar-se do 
parecer da comissão competente, 
informará desse facto a comissão 
competente e a Conferência dos 
Presidentes, fundamentando a sua 
decisão.
Caso a Conferência dos Presidentes 
considere que o Parlamento não deve 
apresentar observações ou intervir junto 
do Tribunal de Justiça num processo 
judicial relativo à validade de um acto 
adoptado conjuntamente pelo Parlamento 
e pelo Conselho, a questão será 
submetida, sem demora, à apreciação do 
plenário.
Em caso de urgência, o Presidente pode 
tomar medidas cautelares, a fim de 
respeitar os prazos fixados pelo Tribunal 
de Justiça. Neste caso, o procedimento 
previsto no presente número deverá 
aplicar-se o mais rapidamente possível

Or. en
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