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Alteração 85
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Alteração horizontal

Texto em vigor Alteração

A alteração horizontal tem em vista não 
integrar qualquer artigo relativo ao 
Tratado de Lisboa antes da conclusão do 
processo de ratificação

Or. en

Justificação

Estas regras apenas poderão ser adoptadas se e quando o processo de ratificação  do 
Tratado de Lisboa estiver concluído. Sem prejuízo de eventuais trabalhos preparatórios e de 
debate a nível de comissão, deverá haver tempo suficiente para que o próximo Parlamento 
retome e conclua estas operações  entre o final do processo de ratificação e o dia em que 
eventualmente entrará em vigor o novo Tratado.

Alteração 86
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
transparência relativas aos interesses 
financeiros dos seus membros, as quais 
constarão de anexo ao presente 
Regimento1.

1. O Parlamento estabelece regras de 
transparência relativas aos interesses 
financeiros dos seus membros, as quais 
constarão de anexo ao presente Regimento.

Or. en

                                               
1 Ver Anexo I.
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Justificação

O anexo já existe pelo que o Parlamento poderá revelar o seu profundo empenhamento no 
que respeita à transparência. À luz deste empenhamento, o anexo deverá mencionar que as 
informações orais facultadas por um membro para divulgar os seus interesses financeiros 
estão consignadas  em acta, à semelhança do que já acontece para quaisquer intervenções 
em sessão plenária. Tal deve ser explicitado a nível de comissão sempre que um deputado 
seja  proposto relator.

Alteração 87
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 10-A – n.º 1-A (novo)
Artigo 10-A – n.º 2-A (novo)(*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 10.º-A
Observadores

1. Quando um Tratado de Adesão de um 
Estado à União Europeia é assinado, o 
Presidente, depois de ter obtido o acordo 
da Conferência dos Presidentes, pode 
convidar o Parlamento do Estado 
aderente a designar entre os seus próprios 
membros um determinado número de 
observadores igual ao número de futuros 
lugares atribuídos a esse Estado no 
Parlamento Europeu.
Estes observadores participam nos 
trabalhos do Parlamento, na pendência 
da entrada em vigor do Tratado de 
Adesão, e têm o direito de expressar-se a 
nível das comissões e dos grupos políticos. 
Não têm o direito de votar ou de se 
apresentar como candidatos a eleições 
para funções no Parlamento. A sua 
participação é destituída de efeitos 
jurídicos nos trabalhos do Parlamento.
O tratamento que lhes é reservado é 
semelhante ao de um Deputado ao 
Parlamento Europeu no que respeita à 
utilização das instalações do Parlamento e 
ao reembolso das despesas incorridas no 
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âmbito das suas actividades de 
observadores.
2. O n.º 1 aplica-se mutatis mutandis na 
pendência da entrada em vigor das 
modalidades1 a que obedecerá a ocupação 
de determinado número de lugares 
suplementares do Parlamento a alguns 
Estados-Membros até ao final da sétima 
legislatura. Os Estados-Membros em 
causa são convidados a designar 
enquanto observadores os candidatos que 
teriam sido eleitos se os lugares 
suplementares tivessem sido já atribuídos 
em eleições europeias anteriores.
____________________________
1 Em aplicação das conclusões do Conselho 
Europeu de 11 e 12 de Dezembro de 2008.

Or. en

Alteração 88
Alain Lamassoure, Adrian Severin, Enrique Barón Crespo, Carlos Carnero González, 
Íñigo Méndez de Vigo

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 10-A (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 10.°-A (*)
Com base na correspondente Declaração 
do Conselho Europeu de Dezembro de 
2008, uma vez entrado em vigor o Tratado 
de Lisboa, serão incorporados no 
Parlamento Europeu, na qualidade de 
observadores, os 18 deputados adicionais 
que resultem da diferença entre a 
composição estabelecidas para as eleições 
europeias de 2009 e a que figura nas 
Declarações em anexo à Acta Final da 
Conferência Intergovernamental de 2007.
Os referidos deputados observadores 
gozarão de todas as prerrogativas dos 
Deputados ao Parlamento Europeu, uma 
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vez alterado o direito primário da União 
no sentido indicado na Declaração do 
Conselho Europeu de Dezembro de 2008.
A designação dos deputados observadores 
será da competência de cada 
Estado-Membro em causa, em 
conformidade com a respectiva legislação 
eleitoral e terá lugar no prazo de 30 dias a 
contar da data de publicação do Tratado 
de Lisboa no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. es

Alteração 89
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 24 – n.º 4-A (novo)

Texto em vigor Alteração

4-A. A Conferência dos Presidentes é o 
órgão competente para organizar uma 
concertação estruturada com a sociedade 
civil europeia sobre os grandes temas da 
agenda política europeia.  A Mesa 
designará um Vice-Presidente, ao qual 
caberá levar a cabo esta concertação e a 
quem incumbirá informar periodicamente 
a Conferência dos Presidentes sobre as 
suas actividades neste domínio. 

Or. fr

Alteração 90
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 28 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Qualquer deputado pode formular 2. Qualquer deputado pode formular 
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perguntas sobre as actividades da Mesa, da 
Conferência dos Presidentes e dos 
Questores. As perguntas serão apresentadas 
por escrito ao Presidente e publicadas, com 
as respostas que lhes forem dadas, no 
Boletim do Parlamento, no prazo de trinta 
dias a contar da data em que tiverem sido 
apresentadas.

perguntas sobre as actividades da Mesa, da 
Conferência dos Presidentes e dos 
Questores. As perguntas serão apresentadas 
por escrito ao Presidente, notificadas aos 
deputados e publicadas, com as respostas 
que lhes forem dadas, no sítio web do 
Parlamento, no prazo de trinta dias a contar 
da data em que tiverem sido apresentadas.

Or. en

(Esta alteração substitui a alteração 1 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Justificação

O Boletim já não existe.

Alteração 91
Íñigo Méndez de Vigo

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 30-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 30.º-A
Intergrupos

Os deputados podem constituir 
intergrupos, que podem desempenhar um 
papel informal importante na promoção 
de trocas de pontos de vista sobre temas 
específicos transversais a diversos grupos 
políticos, reunindo membros de diferentes 
comissões parlamentares e promovendo 
os contactos entre os deputados e a 
sociedade civil.
Os intergrupos não podem realizar 
actividades susceptíveis de se prestar a 
confusão com as actividades oficiais do 
Parlamento e dos seus órgãos. Sob 
reserva das condições enunciadas na 
regulamentação para a constituição dos 
intergrupos, aprovada pela Mesa, os 
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grupos políticos facilitarão as actividades 
dos intergrupos facultando-lhes apoio 
logístico.

Or. en

Alteração 92
Kathy Sinnott

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 30-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 30º-A
Intergrupos

Os deputados podem constituir 
intergrupos, que podem desempenhar um 
papel informal importante na promoção 
de trocas de pontos de vista sobre temas 
específicos transversais a diversos grupos 
políticos, reunindo membros de diferentes 
comissões parlamentares e promovendo 
os contactos entre os deputados e a 
sociedade civil.
Os intergrupos não podem realizar 
actividades susceptíveis de se prestar a 
confusão com as actividades oficiais do 
Parlamento e dos seus órgãos. Sob 
reserva das condições enunciadas na 
regulamentação para a constituição dos 
intergrupos, aprovada pela Mesa, os 
grupos políticos facilitarão as actividades 
dos intergrupos facultando-lhes apoio 
logístico.

Or. en

Alteração 93
Richard Howitt

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 30-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

Artigo 30.º
Intergrupos

Os deputados podem constituir 
intergrupos, que podem desempenhar um 
papel informal importante na promoção 
de trocas de pontos de vista sobre temas 
específicos transversais a diversos grupos 
políticos, reunindo membros de diferentes 
comissões parlamentares e promovendo 
os contactos entre os deputados e a 
sociedade civil.
Os intergrupos não podem realizar 
actividades susceptíveis de se prestar a 
confusão com as actividades oficiais do 
Parlamento e dos seus órgãos. Sob 
reserva das condições enunciadas na 
regulamentação para a constituição dos 
intergrupos, aprovada pela Mesa, os 
grupos políticos facilitarão as actividades 
dos intergrupos facultando-lhes apoio 
logístico.

Or. en

Justificação

Esta alteração salienta o papel e a importância dos intergrupos na promoção da cooperação 
entre partidos, comissões e sociedade civil sobre temas específicos e especifica a forma como 
os seus trabalhos deverão ser facilitados, no respeito pela regulamentação aprovada pela 
Mesa.

Alteração 94
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 34 (*)

Texto em vigor Alteração

Análise do respeito dos direitos 
fundamentais, dos princípios da 

Respeito da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia
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subsidiariedade e da proporcionalidade, 
do Estado de Direito e da incidência 

financeira
Na apreciação de propostas legislativas, o 
Parlamento conferirá particular atenção 
ao respeito dos direitos fundamentais e, 
em especial, à conformidade dos actos 
legislativos com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, com 
os princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade e com o Estado de 
Direito. Por outro lado, no caso de 
propostas com incidência financeira, o 
Parlamento verificará se estão previstos 
recursos financeiros suficientes.

1. O Parlamento respeita integralmente, 
em todas as suas actividades, os direitos 
fundamentais estabelecidos na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

O Parlamento respeita também 
integralmente os direitos e os princípios 
consagrados no artigo 2.º e nos n.ºs 2 e 3 
do artigo 6.º do Tratado da União 
Europeia.
2. Quando a comissão competente, um 
grupo político ou quarenta deputados pelo 
menos considerarem que uma proposta de 
acto legislativo ou partes dessa proposta 
não respeitam os direitos consagrados na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, a questão é reenviada, a 
seu pedido, à comissão competente em 
matéria de interpretação da Carta dos 
Direitos Fundamentais. O parecer dessa 
comissão é anexado ao relatório da 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo.
Se a comissão competente quanto à 
matéria de fundo decidir que os direitos 
consagrados pela Carta foram violados, a 
proposta de acto jurídico é reenviada ao 
actor da iniciativa.

Or. en

(A presente alteração retoma, em parte,  a formulação da alteração 2 do projecto de 
relatório (PE 405.935 v03.00 – n.º 757000)
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Justificação

O último parágrafo é acrescentado para reforçar o peso do parecer da comissão.

Alteração 95
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 36-A (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 36.º-A (*)
Respeito dos princípios da subsidiariedade 

e da proporcionalidade
1.  Aquando da apreciação de uma 
proposta de acto legislativo, o Parlamento 
prestará especial atenção ao respeito pelos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Salvo nos casos 
urgentes previstos no artigo 4.º do 
Protocolo relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União 
Europeia, o Parlamento não conclui a sua 
primeira leitura antes de expirado o prazo 
de oito semanas previsto no artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.
2. A pedido da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou por sua 
própria iniciativa, a comissão competente 
para as questões referidas no n.° 1 pode 
decidir apresentar recomendações sobre 
qualquer proposta de acto legislativo.
3. Se um Parlamento nacional envia ao 
Presidente  um parecer fundamentado nos 
termos do artigo 3.º do Protocolo relativo 
ao papel dos Parlamentos nacionais na 
União Europeia e do artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, o documento é 
remetido à comissão competente quanto à 
matéria de fundo e transmitido, para 
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informação, à comissão competente em 
matéria de respeito do princípio  da 
subsidiariedade. Quando o Parlamento 
recebe um parecer fundamentado depois 
de a comissão competente quanto à 
matéria de fundo ter adoptado o seu 
relatório, este parecer será distribuído a 
todos os deputados antes da votação, 
como documento de sessão. O presidente 
da comissão competente quanto à matéria 
de fundo poderá pedir o seu reenvio à 
comissão.
4. Quando os pareceres fundamentados 
sobre o incumprimento por um projecto 
de acto legislativo do princípio  da 
subsidiariedade representam pelo menos 
um terço da totalidade dos votos 
atribuídos aos Parlamentos nacionais, ou 
um quarto no caso de um projecto de acto 
legislativo apresentado com base no artigo 
76.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Parlamento não se 
pronunciará até que o autor da proposta 
tenha indicado de que modo prevê 
prosseguir o procedimento.
5. Quando, no âmbito do processo 
legislativo ordinário, os pareceres 
fundamentados no incumprimento do 
princípio  da subsidiariedade por parte de 
uma proposta de acto legislativo 
constituem pelo menos uma maioria 
simples dos votos atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, a comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio  da subsidiariedade, após ter 
examinado os pareceres fundamentados 
dos Parlamentos nacionais e da 
Comissão, ou recomenda que o 
Parlamento rejeite a proposta em razão da 
violação do princípio  da subsidiariedade, 
ou apresenta ao Parlamento uma outra 
recomendação que poderá comportar 
propostas de modificação incidindo sobre 
o respeito do princípio  da 
subsidiariedade.
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A recomendação é apresentada ao 
Parlamento para debate e votação. No 
caso de uma recomendação que tenha em 
vista rejeitar a proposta ser aprovada por 
maioria dos votos expressos no 
Parlamento Europeu, o Presidente 
declara encerrado o processo. Se o 
Parlamento não rejeitar a proposta, o 
procedimento prossegue, tendo em conta 
as recomendações aprovadas pelo 
Parlamento.
6. Quando o Comité das Regiões 
transmite ao Parlamento um parecer em 
que se opõe a uma proposta de acto 
legislativo em razão da  violação do 
princípio  da subsidiariedade, o referido 
parecer é comunicado à comissão 
competente quanto à matéria de fundo e à 
comissão competente para as questões  
referidas no n.º 1. Esta última comissão 
pode apresentar recomendações que serão 
postas à votação antes da conclusão da 
primeira leitura.

Or. en

(Esta alteração retoma em parte a formulação da alteração 5 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Justificação

A presente alteração transpõe para o Regimento os novos procedimentos relativos aos 
Parlamentos nacionais e ao respeito do princípio  da subsidiariedade (processo de "cartão 
amarelo" e de "cartão laranja"). 
Dado que o artigo 8.º do Protocolo relativo à aplicação dos princípios  da subsidiariedade e 
da proporcionalidade prevê que o Comité das Regiões pode introduzir um recurso com 
fundamento na violação do princípio  da subsidiariedade, o Parlamento deve prestar uma 
atenção particular a qualquer parecer deste Comité que se oponha a uma proposta de acto 
por este motivo.

Alteração 96
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 36-A (novo) (*)
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Texto em vigor Alteração

Artigo 36.º-A (*)
Verificação do respeito dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade

1.  Aquando da apreciação de uma 
proposta de acto legislativo, o Parlamento 
prestará especial atenção ao respeito pelos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Salvo nos casos 
urgentes previstos no artigo 4.º do 
Protocolo relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União 
Europeia, o Parlamento não conclui a sua 
primeira leitura antes de expirado o prazo 
de oito semanas previsto no artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.
2. A pedido da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou por sua 
própria iniciativa, a comissão competente 
para as questões referidas no n.° 1 pode 
decidir apresentar recomendações sobre 
qualquer proposta de acto legislativo.
3. Se um Parlamento nacional envia ao 
Presidente  um parecer fundamentado nos 
termos do artigo 3.º do Protocolo relativo 
ao papel dos Parlamentos nacionais na 
União Europeia e do artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, o documento é 
remetido à comissão competente quanto à 
matéria de fundo e transmitido, para 
informação, à comissão competente em 
matéria de respeito do princípio  da 
subsidiariedade. Quando o Parlamento 
recebe um parecer fundamentado depois 
de a comissão competente quanto à 
matéria de fundo ter adoptado o seu 
relatório, este parecer será distribuído a 
todos os deputados antes da votação, 
como documento de sessão. O presidente 
da comissão competente quanto à matéria 
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de fundo poderá pedir o seu reenvio à 
comissão.
4. No caso de os pareceres fundamentados 
no incumprimento do princípio  da 
subsidiariedade por um projecto de acto 
legislativo representarem, pelo menos, um 
terço do total dos votos atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, ou um quarto 
quando se tratar de um projecto de acto 
legislativo apresentado com base no artigo 
76.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, o Parlamento não se 
pronunciará até que o autor da proposta 
tenha indicado de que modo prevê 
prosseguir.
5. Quando, no âmbito do processo 
legislativo ordinário, os pareceres 
fundamentados no incumprimento do 
princípio  da subsidiariedade por parte de 
uma proposta de acto legislativo 
constituem pelo menos uma maioria 
simples dos votos atribuídos aos 
Parlamentos nacionais, a comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio  da subsidiariedade, após ter 
examinado os pareceres fundamentados 
dos Parlamentos nacionais e da 
Comissão, ou recomenda que o 
Parlamento rejeite a proposta em razão da 
violação do princípio  da subsidiariedade, 
ou apresenta ao Parlamento uma outra 
recomendação que poderá comportar 
propostas de modificação incidindo sobre 
o respeito do princípio  da 
subsidiariedade.
A recomendação é apresentada ao 
Parlamento para debate e votação. No 
caso de uma recomendação que tenha em 
vista rejeitar a proposta ser aprovada por 
maioria dos votos expressos no 
Parlamento Europeu, o Presidente 
declara encerrado o processo. Se o 
Parlamento não rejeitar a proposta, o 
procedimento prossegue, tendo em conta 
as recomendações aprovadas pelo 
Parlamento.
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Or. en

(A presente alteração retoma o texto da alteração 5 do projecto de relatório (PE 405.935 
v03.00), com modificações apenas no n.º 757000)

Alteração 97
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 36-A (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 36.º-A (*)
Verificação do respeito dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade

1.   Aquando da apreciação de uma 
proposta de acto legislativo, o Parlamento 
prestará especial atenção ao respeito pelos 
princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade. Salvo nos casos 
urgentes previstos no artigo 6.º do 
Protocolo 2 relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União 
Europeia, o Parlamento não conclui a sua 
primeira leitura antes de expirado o prazo 
de oito semanas previsto no artigo 6.º do 
Protocolo relativo à aplicação dos 
princípios  da subsidiariedade e da 
proporcionalidade.
2. A pedido da comissão competente 
quanto à matéria de fundo ou por sua 
própria iniciativa, a comissão competente 
para as questões referidas no n.° 1 pode 
decidir apresentar recomendações sobre 
qualquer proposta de acto legislativo.

Or. en

(A presente alteração retoma, em parte, o texto da alteração 5 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00 – n.º 757000)
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Justificação

Esta alteração segmenta o procedimento com vista ao exercício da subsidiariedade em 
diferentes fases.

Alteração 98
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 36-B (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 36.º-B (*)
Pareceres fundamentados

1. Se um Parlamento nacional envia ao 
Presidente um parecer fundamentado em 
conformidade com o artigo 3.º do 
Protocolo  1 relativo ao papel dos 
Parlamentos nacionais na União 
Europeia e com o artigo 6.º do Protocolo 
2 relativo à aplicação dos princípios  da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, 
este documento é enviado à comissão 
competente quanto à matéria de fundo e 
transmitido, para informação, à comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio  da subsidiariedade. As 
comissões terão em conta o parecer 
fundamentado nos termos do n.º 1 do 
artigo 6.º do Protocolo 2. Quando o 
Parlamento recebe um parecer 
fundamentado depois de a comissão 
competente quanto à matéria de fundo ter 
aprovado o seu relatório, este parecer é 
distribuído a todos os deputados antes da 
votação, como documento de sessão. O 
presidente da comissão competente 
quanto à matéria de fundo pode pedir o 
seu reenvio à comissão.
2. Quando em conformidade com o n.º 2 
do artigo 7.º do Protocolo 2, o parecer 
fundamentado no incumprimento do 
princípio da subsidiariedade por um 
projecto de acto legislativo representar 
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pelo menos um terço do total dos votos 
atribuídos aos parlamentos nacionais, ou 
um quarto, no caso de um projecto de acto 
legislativo apresentado com base no artigo 
76.º do Tratado sobre o Funcionamento
da União Europeia, o Parlamento não se 
pronunciará até que o autor da proposta 
indique como tenciona proceder.
3. Quando, nos termos do n.º 3 do artigo 
7.º do Protocolo 2,  os pareceres 
fundamentados representarem,  pelo 
menos, uma maioria simples dos votos 
expressos dos Parlamentos nacionais, a 
comissão competente em matéria de 
respeito do princípio  da subsidiariedade, 
após dar à comissão sectorial responsável 
a possibilidade de ser ouvida, tomará em 
consideração os pareceres fundamentados 
dos Parlamentos nacionais e da 
Comissão. Antes de concluir a primeira 
leitura, a comissão ou recomenda que o 
Parlamento rejeite a proposta em razão da 
violação do princípio  da subsidiariedade, 
ou apresenta ao Parlamento uma outra 
recomendação, que poderá comportar 
propostas de modificação incidindo sobre 
o respeito do princípio  da 
subsidiariedade.
A recomendação é apresentada ao 
Parlamento para debate e votação. Se 
uma recomendação que se destina a 
rejeitar a proposta for aprovada por 
maioria dos votos expressos ao
Parlamento Europeu ou se uma maioria 
de 55% dos membros do Conselho se 
opuser à proposta, o Presidente dá por 
concluído o processo. No caso de o 
Parlamento não rejeitar a proposta, o 
processo prossegue, tendo em conta as 
recomendações aprovadas pelo 
Parlamento.
4. Quando o Comité das Regiões 
transmite ao Parlamento um parecer em 
que se opõe a uma proposta de acto 
legislativo em razão da violação do 
princípio  da subsidiariedade, este parecer 
é comunicado à comissão competente 
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quanto à matéria de fundo e à comissão 
competente em matéria de respeito do 
princípio  da subsidiariedade. Esta última 
comissão pode apresentar recomendações 
que serão postas à votação antes da 
conclusão da primeira leitura.

Or. en

(A presente alteração retoma, em parte, o texto da alteração 5 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00 – n.º 757000)

Justificação

Esta alteração prossegue a descrição dos actos que devem ser adoptados pelo Parlamento 
para o cumprimento integral das obrigações impostas pela regulamentação do princípio da 
subsidiariedade.

Alteração 99
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 39 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O Parlamento poderá solicitar à 
Comissão que submeta à sua apreciação 
qualquer proposta que entenda adequada 
para a aprovação de novos actos ou a 
alteração dos existentes, nos termos do 
disposto no segundo parágrafo do artigo 
192º do Tratado CE, através da aprovação 
de uma resolução com base em relatório de 
iniciativa da comissão competente. Para a 
aprovação da referida resolução são 
necessários os votos favoráveis da maioria 
dos membros que compõem o Parlamento. 
O Parlamento poderá simultaneamente 
fixar um prazo para a apresentação da 
referida proposta.

1. O Parlamento poderá solicitar à 
Comissão que submeta à sua apreciação 
qualquer proposta que entenda adequada 
para a aprovação de novos actos ou a 
alteração dos existentes, nos termos do 
disposto no segundo parágrafo do artigo 
192º do Tratado CE, através da aprovação 
de uma resolução com base em relatório de 
iniciativa da comissão competente. Para a 
aprovação da referida resolução são 
necessários os votos favoráveis na votação 
final, da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento. O Parlamento 
poderá simultaneamente fixar um prazo 
para a apresentação da referida proposta.

Or. en
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Alteração 100
Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 39 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O Parlamento poderá solicitar à 
Comissão que submeta à sua apreciação 
qualquer proposta que entenda adequada 
para a aprovação de novos actos ou a 
alteração dos existentes, nos termos do 
disposto no segundo parágrafo do artigo 
192º do Tratado CE, através da aprovação 
de uma resolução com base em relatório de 
iniciativa da comissão competente. Para a 
aprovação da referida resolução são 
necessários os votos favoráveis da maioria 
dos membros que compõem o Parlamento. 
O Parlamento poderá simultaneamente 
fixar um prazo para a apresentação da 
referida proposta. 

1. O Parlamento poderá solicitar à 
Comissão que submeta à sua apreciação 
qualquer proposta que entenda adequada 
para a aprovação de novos actos ou a 
alteração dos existentes, nos termos do 
disposto no segundo parágrafo do artigo 
192º do Tratado CE, através da aprovação 
de uma resolução com base em relatório de 
iniciativa da comissão competente. Para a 
aprovação da referida resolução são 
necessários, na votação final, os votos 
favoráveis da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento. O Parlamento 
poderá simultaneamente fixar um prazo 
para a apresentação da referida proposta.

Or. de

Alteração 101
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 41 (*)

Texto em vigor Alteração

Consulta sobre iniciativas apresentadas por 
Estados-Membros

Processos legislativos sobre iniciativas 
apresentadas por Estados-Membros

1. As iniciativas apresentadas por 
Estados-Membros ao abrigo do nº 1 do 
artigo 67.º do Tratado CE ou do nº 2 do 
artigo 34° e do artigo 42° do Tratado UE 
serão examinadas segundo o disposto no 
presente artigo e nos artigos 34º a 37º, 40º 
e 51º do Regimento.

1. As iniciativas apresentadas por 
Estados-Membros ao abrigo do artigo 76.º
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia  ou do nº 2 do artigo 34° e 
do artigo 42° do Tratado UE serão 
examinadas segundo o disposto no presente 
artigo e nos artigos 34º a 37º, 40º e 51º do 
Regimento.

2. A comissão competente poderá convidar 2. A comissão competente poderá convidar 
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um representante do Estado-Membro em 
causa a apresentar a sua iniciativa à 
comissão. O referido representante poderá
ser acompanhado pela Presidência do 
Conselho.

representantes dos Estados-Membros em 
causa a apresentarem a sua iniciativa à 
comissão. Os referidos representantes 
poderão ser acompanhados pela 
Presidência do Conselho.

3. Antes de proceder à votação, a comissão 
competente solicitará à Comissão que a 
informe se tomou posição sobre a iniciativa 
e, em caso afirmativo, convidá-la-á a 
transmitir-lhe a referida posição.

3. Antes de proceder à votação, a comissão 
competente solicitará à Comissão que a 
informe se tomou posição sobre a iniciativa 
e, em caso afirmativo, convidá-la-á a 
transmitir-lhe a referida posição.

4. Sempre que ao Parlamento forem 
apresentadas, em simultâneo ou dentro de 
um período de tempo curto, duas ou mais 
propostas, emanadas da Comissão e/ou dos 
Estados-Membros, com o mesmo objectivo 
legislativo, o Parlamento poderá proceder à 
respectiva apreciação num único relatório. 
A comissão competente quanto à matéria 
de fundo indicará, no seu relatório, a que 
texto se referem as alterações propostas e, 
na resolução legislativa, referir-se-á todos 
os outros textos.

4. Sempre que ao Parlamento forem 
apresentadas, em simultâneo ou dentro de 
um período de tempo curto, duas ou mais 
propostas, emanadas da Comissão e/ou dos 
Estados-Membros, com o mesmo objectivo 
legislativo, o Parlamento poderá proceder à 
respectiva apreciação num único relatório. 
A comissão competente quanto à matéria 
de fundo indicará, no seu relatório, a que 
texto se referem as alterações propostas e, 
na resolução legislativa, referir-se-á todos 
os outros textos.

5. O prazo referido no nº 1 do artigo 39° 
do Tratado UE terá início com a 
comunicação em sessão plenária de que o 
Parlamento recebeu, em todas as línguas
oficiais, uma iniciativa, acompanhada da 
respectiva exposição de motivos, a qual 
deverá confirmar a conformidade da 
mesma com o Protocolo relativo à 
aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade 
anexo ao Tratado CE.

Or. en

(Esta alteração substitui as alterações 6 e 12 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Alteração 102
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 2
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Texto em vigor Alteração

2. As propostas de resolução contidas nos 
relatórios de iniciativa serão apreciadas 
pelo Parlamento em conformidade com o 
procedimento de breve apresentação 
definido no artigo 131.º-A. Não serão 
admissíveis alterações a essas propostas de 
resolução para apreciação em sessão 
plenária, salvo no caso de serem 
apresentadas pelo relator a fim de ter em 
conta novas informações, mas podem 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 
conformidade com os direitos de iniciativa 
referidos nos artigos 38.º-A e 39.º, ou 
quando o relatório puder ser considerado 
um relatório estratégico de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Conferência 
dos Presidentes. 

2. As propostas de resolução contidas nos 
relatórios de iniciativa serão apreciadas 
pelo Parlamento em conformidade com o 
procedimento de breve apresentação 
definido no artigo 131.º-A. Apenas serão 
admissíveis alterações a essas propostas de 
resolução para apreciação em sessão 
plenária se forem apresentadas pelo relator 
a fim de ter em conta novas informações
ou, por pelo menos, dois grupos políticos 
ou, no mínimo, um décimo dos membros 
do Parlamento Europeu. Os Grupos que 
não apresentarem alterações podem 
apresentar  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 
conformidade com os direitos de iniciativa 
referidos nos artigos 38.º-A e 39.º, ou 
quando o relatório puder ser considerado 
um relatório estratégico de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Conferência 
dos Presidentes.

Or. en

Justificação

A experiência recente revelou que esta disposição que visava proibir, em geral, a 
apresentação de alterações a relatórios de iniciativa em sessão plenária, dá resultados pouco 
satisfatórios, nomeadamente em temas complexos, o que não inspira qualquer respeito. 
Numerosos deputados queixaram-se do funcionamento, na prática do actual n.º 2 do artigo 
45.º. A presente alteração permitiria que dois ou mais grupos, ou 10% dos deputados ao 
Parlamento apresentassem alterações. Os grupos que não fossem signatários dessas 
alterações poderiam então apresentar resoluções alternativas.

Cumpre sublinhar que a alteração ALDE ao n.º 4 do artigo 151.º está ligado a esta proposta.
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Alteração 103
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. As propostas de resolução contidas nos 
relatórios de iniciativa serão apreciadas 
pelo Parlamento em conformidade com o 
procedimento de breve apresentação 
definido no artigo 131.º-A. Não serão 
admissíveis alterações a essas propostas 
de resolução para apreciação em sessão 
plenária, salvo no caso de serem 
apresentadas pelo relator a fim de ter em 
conta novas informações, mas podem 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 
conformidade com os direitos de iniciativa 
referidos nos artigos 38.º-A e 39.º, ou 
quando o relatório puder ser considerado 
um relatório estratégico de acordo com os 
critérios estabelecidos pela Conferência 
dos Presidentes.

2. As propostas de resolução contidas nos 
relatórios de iniciativa serão apreciadas 
pelo Parlamento em conformidade com o 
procedimento de breve apresentação 
definido no artigo 131.º-A. O presente 
número não se aplicará quando o tema do 
relatório justificar um debate prioritário em 
sessão plenária, quando o relatório for 
elaborado em conformidade com os 
direitos de iniciativa referidos nos artigos 
38.º-A e 39.º, ou quando o relatório puder 
ser considerado um relatório estratégico de 
acordo com os critérios estabelecidos pela 
Conferência dos Presidentes.

Or. en

Justificação

As limitações impostas à sessão plenária no sentido de não apresentar alterações ou pedidos 
de votações por partes ou em separado suscitou mais problemas do que aqueles que resolveu. 
Todavia, a menos que um relatório revista importância estratégica, não é necessário um 
debate exaustivo, sendo suficiente uma breve apresentação.

Alteração 104
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 47 – travessão 3
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Texto em vigor Alteração

– os presidentes, o relator e os relatores de 
parecer interessados procurarão 
identificar em conjunto as partes do texto 
que se enquadram no âmbito da sua 
competência exclusiva ou conjunta e 
chegar a acordo quanto às formas precisas 
da respectiva cooperação; 

– os presidentes, o relator e os relatores de 
parecer interessados identificarão em 
conjunto as partes do texto que se 
enquadram no âmbito da sua competência 
exclusiva ou conjunta e chegarão a acordo 
quanto às formas precisas da respectiva
cooperação; em caso de desacordo quanto 
à delimitação das competências, a questão 
será submetida, a pedido de uma das 
comissões envolvidas, à apreciação da 
Conferência dos Presidentes, que pode 
decidir sobre a questão das respectivas 
competências ou decidir que se aplica o 
procedimento de reuniões conjuntas das 
comissões, nos termos do artigo 47.º-A; a 
segunda e terceira frases do n.º 2 do 
artigo 179.º aplicam-se mutatis mutandis;

Or. en

Alteração 105
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 47 – travessão 4

Texto em vigor Alteração

– a comissão competente quanto à matéria 
de fundo aceitará, sem as pôr à votação, as 
alterações de uma comissão associada, 
desde que as mesmas digam respeito a 
assuntos que o presidente da comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
considere, com base no Anexo VI e após 
consulta do presidente da comissão 
associada, serem da competência 
exclusiva desta última, e desde que não 
sejam contraditórias com outras partes do 
relatório; o presidente da comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
terá em conta qualquer acordo alcançado 
nos termos do terceiro travessão;

– a comissão competente quanto à matéria 
de fundo aceitará, sem as pôr à votação, as 
alterações de uma comissão associada, 
desde que as mesmas digam respeito a 
assuntos que digam respeito a assuntos que
se inserem no âmbito de competência 
exclusiva da comissão associada. Se a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo rejeitar alterações sobre questões 
que se inserem no âmbito de 
competências conjuntas da comissão 
competente quanto à matéria de fundo e 
de uma comissão associada, esta última 
pode apresentar essas alterações 
directamente ao Parlamento;
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Or. en

Alteração 106
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 47-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 47º-A
Procedimento de reuniões conjuntas de 

comissões
Quando estiverem preenchidas as 
condições estabelecidas no n.º 1 do artigo  
46.º e no artigo 47.º, a Conferência dos 
Presidentes, se considerar que a questão 
reveste importância significativa, pode 
decidir que seja aplicado um 
procedimento de reuniões conjuntas das 
comissões e de votação conjunta. Neste 
caso, os respectivos relatores elaboram 
um único projecto de relatório, que é 
examinado e votado pelas comissões 
envolvidas em reuniões conjuntas 
realizadas sob a presidência conjunta dos 
presidentes das comissões envolvidas. As 
comissões envolvidas podem instituir 
grupos de trabalho inter-comissões para 
preparar as reuniões e votações 
conjuntas.

Or. en

Alteração 107
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 51 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. O Presidente transmitirá ao Conselho e à 
Comissão, a título de parecer do 

3. O Presidente transmitirá ao Conselho e à 
Comissão, a título de posição do 
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Parlamento, o texto da proposta na versão 
aprovada por este, bem como a respectiva 
resolução. 

Parlamento, o texto da proposta na versão 
aprovada por este, bem como a respectiva 
resolução.
(Alteração horizontal: em todas as 
disposições relativas ao processo 
legislativo ordinário, as palavras "parecer 
do Parlamento" são substituídas em todo o 
texto do Regimento por "posição do 
Parlamento".)

Or. en

(A presente alteração substitui e reproduz, em parte, a alteração 8 do projecto de relatório 
(PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Justificação

Em primeira leitura, o Parlamento já não adopta um "parecer", mas sim uma "posição".

Alteração 108
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 52 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Caso uma proposta da Comissão não 
obtenha a maioria dos votos expressos, o 
Presidente solicitará à Comissão que a 
retire antes de o Parlamento votar o 
projecto de resolução legislativa.

1. Caso uma proposta da Comissão não 
obtenha a maioria dos votos expressos, ou 
se tiver sido aprovada uma proposta de  
rejeição da mesma (que pode ser 
apresentada pela comissão competente 
quanto à matéria de fundo, um grupo 
político, ou um mínimo de quarenta 
deputados), o Presidente solicitará à 
Comissão que a retire antes de o 
Parlamento votar o projecto de resolução 
legislativa. 

Or. en
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Justificação

Até à data, o Regimento não permitia uma proposta de rejeição da proposta da Comissão em 
primeira leitura, embora tal seja necessário em determinadas circunstâncias. Deve aplicar-se 
o mesmo procedimento previsto no artigo 61.º para rejeitar uma posição comum do 
Conselho.

Alteração 109
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 52 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Caso uma proposta da Comissão não 
obtenha a maioria dos votos expressos, o 
Presidente solicitará à Comissão que a 
retire antes de o Parlamento votar o 
projecto de resolução legislativa.

1. Caso uma proposta da Comissão não 
obtenha a maioria dos votos expressos, ou 
se tiver sido aprovada uma proposta de  
rejeição da mesma (que pode ser 
apresentada pela comissão competente 
quanto à matéria de fundo, um grupo 
político, ou um mínimo de quarenta 
deputados), o Presidente solicitará à 
Comissão que a retire antes de o 
Parlamento votar o projecto de resolução 
legislativa.

Or. en

(A presente alteração substitui a alteração 9 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000))

Justificação

Até à data, o Regimento não permitia uma proposta de rejeição da proposta da Comissão em 
primeira leitura, embora tal seja necessário em determinadas circunstâncias.

Alteração 110
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 53-A (novo) (*)
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Texto em vigor Alteração

Artigo 53.º-A (*)
Propostas de actos legislativos 
apresentadas por um grupo de 

Estados-Membros
Se tiver sido proposto um acto legislativo 
por um grupo de Estados-Membros, os 
representantes destes Estados poderão ser 
convidados a participar nos debates em 
comissão e em sessão plenária. Os artigos 
n.ºs 52.º e 53.º aplicam-se mutatis 
mutandis.

Or. en

Justificação

A alteração modifica a alteração 12 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000)). As palavras "se necessário" no início da segunda frase são suprimidas, na medida 

em que são redundantes.

Alteração 111
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 65-A (novo) (a introduzir no capítulo 6: Conclusão do processo legislativo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 65º-A
Negociações interinstitucionais nos 

processos legislativos
1. As negociações com as outras 
instituições para obter um acordo durante 
o processo legislativo são conduzidas em 
conformidade com o código de conduta 
para a negociação dos dossiês de 
co-decisão1. Na decisão em que autoriza 
uma delegação dos seus membros a 
encetar tais negociações, a comissão pode, 
em especial, adoptar um mandato, 
orientações ou prioridades para a 
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condução das negociações.
Quando estas negociações forem 
concluídas após a aprovação de um 
relatório pela comissão competente 
quanto à matéria de fundo, esta pode 
apresentar alterações que se destinam a 
obter um compromisso com o Conselho.
2. Quando se aplica adicionalmente o 
artigo 47.º-A, a abertura das negociações, 
o mandato e a composição da delegação 
são decididos em reuniões conjuntas.
____________________________

1 Ver Anexo XVI-E.

Or. en

(A alteração substitui e reproduz em parte, a alteração 22 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00 – FDR 757000))

Justificação

A presente alteração formaliza a prática dos acordos em primeira ou segunda leitura. Ver 
igualmente as alterações relativas ao artigo 182.º-A (novo) e ao artigo 204.º – alínea c-A) 
(nova).

Alteração 112
Philip Bushill-Matthews

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 65-A (novo) (a introduzir no capítulo 6: Conclusão do processo legislativo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 65º-A
Negociações interinstitucionais nos 

processos legislativos

As negociações com as outras instituições 
para obter um acordo durante o processo 
legislativo são conduzidas em 
conformidade com o código de conduta 
para a negociação dos dossiês de 
co-decisão1.
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Não haverá a presunção automática de 
que uma delegação da comissão encetará  
negociações com as outras instituições. 
Em vez disso, deve ser tomada uma 
decisão específica pela comissão que 
reflicta um amplo consenso e tenha em 
conta o parecer do relator. Se necessário, 
a comissão procede à votação da questão 
de saber se deve encetar negociações ou 
passar directamente à fase de sessão 
plenária.
Na decisão em que autoriza uma 
delegação dos seus membros, chefiada 
pelo relator designado em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 42.º, a encetar essas 
negociações, a comissão pode, em 
especial, adoptar um mandato, 
orientações ou prioridades para a 
condução das negociações.
Quando estas negociações forem 
concluídas após a aprovação de um 
relatório pela comissão competente 
quanto à matéria de fundo, esta pode 
apresentar alterações que se destinam a 
obter um compromisso com o Conselho.
____________________________

1 Ver Anexo XVI-E.

Or. en

Alteração 113
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 66

Texto em vigor Alteração

1. Quando, nos termos do nº 2 do artigo 
251º do Tratado CE, o Conselho tiver 
informado o Parlamento de que aprovou as 
suas alterações e não alterou a proposta 
da Comissão, ou quando nenhuma das 
Instituições tiver alterado a proposta da 
Comissão, o Presidente comunicará em 

Quando, nos termos do n.º 2 do artigo 251.º 
do Tratado CE, o Conselho tiver informado 
o Parlamento de que aprovou a sua 
posição, finalizada nos termos do artigo 
172.º-A, o Presidente comunicará em 
sessão plenária que a proposta foi 
definitivamente aprovada com a redacção 
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sessão plenária que a proposta foi 
definitivamente aprovada.

que lhe foi dada na posição do 
Parlamento. 

2. Antes de efectuar a comunicação a que 
se refere o número anterior, o Presidente 
verificará se as adaptações técnicas que o 
Conselho possa ter introduzido 
na proposta não afectam a matéria de 
fundo da mesma. Em caso de dúvida, 
consultará a comissão competente. Se se 
considerar que determinadas alterações 
introduzidas incidem sobre matéria de 
fundo, o Presidente informará o Conselho 
de que o Parlamento procederá a uma 
segunda leitura logo que estejam 
preenchidas as condições enunciadas no 
artigo 57º.
3. Após ter efectuado a comunicação 
prevista no nº 1, o Presidente, 
conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, procederá à assinatura do acto 
proposto e promoverá a respectiva 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia, nos termos do artigo 68º.

Or. en

(Substitui a alteração 23 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Justificação

Modificação tendo em conta o novo procedimento do artigo 172.º-A (novo).

Alteração 114
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68 – título

Texto em vigor Alteração

Assinatura dos actos adoptados Requisitos para a redacção de actos 
legislativos

Or. en
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Justificação

Afigura-se adequado tratar dos requisitos formais para a redacção de actos legislativos num 
artigo e da sua assinatura e publicação noutro artigo (ver artigo 68.º-A (novo).

Alteração 115
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O texto dos actos adoptados 
conjuntamente pelo Parlamento e pelo 
Conselho será assinado pelo Presidente e 
pelo Secretário-Geral, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites 
previstos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação à alteração do título do artigo 68º.

Alteração 116
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68 – n.º 7

Texto em vigor Alteração

7. Os actos acima referidos serão 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia pelos Secretários-Gerais do 
Parlamento e do Conselho.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Ver justificação à alteração do título do artigo 68º.

Alteração 117
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-A (novo) (a introduzir no capítulo 6 CONCLUSÃO DO PROCESSO 
LEGISLATIVO, após o artigo 68)

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-A
Assinatura dos actos adoptados

Após a finalização do texto adoptado em 
conformidade com o artigo 172.º-A e após 
ter sido verificado que todos os 
procedimentos foram devidamente 
concluídos, os actos adoptados em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no artigo 251.º do Tratado 
CE são assinados pelo Presidente e pelo 
Secretário-Geral e são publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia pelos 
Secretários-Gerais do Parlamento e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

 Artigo específico relativo à assinatura e publicação dos actos adoptados no âmbito do 
processo de co-decisão, por confronto com um novo artigo geral 172.º-A que se aplica a 
todos os textos aprovados pelo Parlamento.

Alteração 118
KJózsef Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Capítulo 6-A (novo) – Título (*) (a inserir entre o artigo 68.º e o Capítulo 7)
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Texto em vigor Alteração

CAPÍTULO 6-A(*)
ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS

Or. en

Alteração 119
Johannes Voggenhuber

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-A (novo) (*) (a introduzir no Capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-A (*)
Revisão ordinária dos Tratados

1. Em conformidade com os artigos 38.º-A 
e 45.º, a comissão competente quanto à 
matéria de fundo pode apresentar ao 
Parlamento um relatório contendo 
propostas dirigidas ao Conselho com vista 
à revisão dos Tratados. 
2. Se o Conselho Europeu decidir 
convocar uma Convenção, os 
representantes do Parlamento Europeu 
são designados pela sessão plenária do 
Parlamento, sob proposta dos respectivos 
grupos políticos.
A delegação do Parlamento elege o seu 
chefe e os seus candidatos a membros de 
qualquer grupo de orientação ou gabinete 
criado pela Convenção.
3. Se o Conselho Europeu solicitar o 
parecer favorável do Parlamento sobre a 
decisão de não convocar uma Convenção 
para apreciar as propostas de alteração 
dos Tratados, a questão será transmitida à 
comissão competente, em conformidade 
com o artigo 75.º.
Se a proposta do Conselho Europeu for 
alterada, quer no seu mandato, quer no 
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seu resultado, pela Conferência dos 
Representantes dos Governos dos 
Estados-Membros, o Parlamento 
examinará se as alterações estão cobertas 
pelo seu parecer favorável e, se tal não for 
o caso, revogá-lo-á.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alteração 26 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00), FDR 757000)

Alteração 120
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-A (novo) (*) (a introduzir no Capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-A (*)
Revisão ordinária dos Tratados

1. Em conformidade com os artigos 38.º-A 
e 45.º, a comissão competente quanto à 
matéria de fundo pode apresentar ao 
Parlamento um relatório contendo 
propostas dirigidas ao Conselho com vista 
à revisão dos Tratados.
2. Se o Conselho Europeu decidir 
convocar uma Convenção, os 
representantes do Parlamento Europeu 
são designados pelo Parlamento sob 
proposta da Conferência dos Presidentes.
A proposta inclui a designação de um 
chefe da delegação do Parlamento e de 
candidatos a membros de qualquer grupo 
de orientação ou gabinete criado pela 
Convenção.
3. Se o Conselho Europeu solicitar o 
parecer favorável do Parlamento sobre a 
decisão de não convocar uma Convenção 
para apreciar as propostas de alteração 
dos Tratados, a questão será transmitida à 
comissão competente, em conformidade 
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com o artigo 75.º.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alteração 26 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00),FDR  757000)

Justificação

Pode não ser sempre eficaz a delegação do Parlamento ser chefiada por um membro de um 
grupo de orientação, da Mesa ou da Presidência da Convenção.

Alteração 121
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-A (novo) (*) (a introduzir no Capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-A (*)
Revisão ordinária dos Tratados

1. Em conformidade com os artigos 38.º-A 
e 45.º, a comissão competente quanto à 
matéria de fundo pode apresentar ao 
Parlamento um relatório contendo 
propostas dirigidas ao Conselho com vista 
à revisão dos Tratados.
2. Se o Conselho Europeu decidir 
convocar uma Convenção, os 
representantes do Parlamento Europeu 
são designados pelo Parlamento sob 
proposta da Conferência dos Presidentes.
A proposta inclui a designação de um 
chefe da delegação do Parlamento.
3. Se o Conselho Europeu solicitar o 
parecer favorável do Parlamento sobre a 
decisão de não convocar uma Convenção 
para apreciar as propostas de alteração 
dos Tratados, a questão será transmitida à 
comissão competente, em conformidade 
com o artigo 75.º.
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Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alteração 26 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00),FDR  757000)

Justificação

A frase "que será o candidato do Parlamento até à Convenção" no n.º 2 é suprimida, dado 
tornar a disposição demasiado específica.

Alteração 122
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-C (novo) (*) (a introduzir no Capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-C (*)
Tratados de adesão

1. As candidaturas de Estados europeus a 
membros da União Europeia deverão ser 
enviadas para apreciação à comissão 
competente quanto à matéria de fundo.
2. O Parlamento pode decidir, sob 
proposta da comissão competente quanto 
à matéria de fundo, de um grupo político 
ou de um mínimo de quarenta deputados, 
solicitar que a Comissão e o Conselho 
tomem parte num debate, antes da 
abertura de negociações com o Estado 
candidato.
3. Durante todo o processo de negociação, 
a Comissão e o Conselho manterão a 
comissão parlamentar competente quanto 
à matéria de fundo regular e 
minuciosamente informada sobre os 
progressos das negociações, se necessário 
a título confidencial.
4. Em qualquer fase das negociações, o 
Parlamento poderá, com base num 
relatório da comissão competente quanto 
à matéria de fundo, aprovar 
recomendações e solicitar que estas sejam 
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tomadas em consideração antes da 
celebração de qualquer Tratado de 
Adesão de um Estado à União Europeia.
5. Após a conclusão das negociações, mas 
antes da assinatura de qualquer acordo, o  
projecto de acordo será submetido à 
apreciação do Parlamento para obtenção 
do parecer favorável, em conformidade 
com o artigo 75.º.

Or. en

(A alteração substitui e reproduz em parte a formulação da alteração 28 do projecto de 
relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000) e o actual artigo 82.º, que será suprimido se a 

presente alteração for aprovada)

Alteração 123
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-D (novo) (*) (a introduzir no capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-D (*)

Retirada da União
Se um Estado-Membro, nos termos do 
artigo 50° do Tratado da União Europeia, 
desejar retirar-se da União, a questão é 
enviada para apreciação à comissão 
competente do Parlamento. O artigo 
68.º-C aplica-se mutatis mutandis. O 
Parlamento delibera sobre o assentimento 
a um acordo sobre a retirada por maioria 
dos votos expressos.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alteração 29 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00), FDR 757000)

Justificação

Responde à nova possibilidade de retirada da União.
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Alteração 124
Marco Cappato

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 68-E (novo) (*) (a introduzir no capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 68.º-E(*)

Violação de princípios fundamentais por 
um Estado-Membro

1. O Parlamento poderá, com base num 
relatório específico da sua comissão 
competente, elaborado em conformidade 
com os artigos 38.º-A e 45.º:
(a) pôr à votação uma proposta 
fundamentada solicitando ao Conselho 
que adopte as medidas previstas no n.º 1 
do artigo 7.º do Tratado da União 
Europeia;
(b) pôr à votação uma proposta 
solicitando à Comissão ou aos 
Estados-Membros que apresentem uma 
proposta nos termos do n.º 2 do artigo 7.º 
do Tratado da União Europeia;
(c) pôr à votação uma proposta 
solicitando ao Conselho que adopte as 
medidas previstas no n.º 3 do artigo 7.º ou, 
subsequentemente, no n.º 4 do artigo 7.º 
do Tratado da União Europeia.
2. Será comunicado ao Parlamento e 
enviado à comissão competente nos 
termos do artigo 75.º qualquer pedido de 
aprovação proveniente do Conselho sobre 
uma proposta apresentadas nos termos 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 7.º conjuntamente  
com as observações do Estado-Membro 
em causa. O Parlamento decidirá, salvo 
em casos urgentes devidamente 
justificados, sob proposta da comissão 
competente.
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3. Para as decisões tomadas no âmbito 
dos nºs 1 e 2, é necessário a maioria 
absoluta dos membros que o compõem.
4. Mediante autorização da Conferência 
dos Presidentes, a comissão competente 
poderá apresentar uma proposta de 
resolução de acompanhamento. Essa 
proposta expressa a posição do 
Parlamento relativamente a uma violação 
grave por parte de um Estado-Membro, 
sobre as sanções adequadas e sobre os 
critérios aplicáveis para a sua alteração 
ou revogação.
5. A comissão competente garante que o 
Parlamento seja plenamente informado e, 
se necessário, consultá-lo-á sobre todas as 
medidas de acompanhamento adoptadas 
com base no seu parecer favorável, nos 
termos do nº 3. O Conselho será 
convidado a aditar todas as novas 
observações que entenda adequadas. Sob 
proposta da comissão competente, 
elaborada com a autorização da 
Conferência dos Presidentes, o 
Parlamento pode formular 
recomendações destinadas ao Conselho.

Or. it

Alteração 125
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 76 (*) (a introduzir como artigo 68-G no Capítulo 6-A (novo))

Texto em vigor Alteração

Artigo 76.º Artigo 68.º-G (*)
Procedimentos no Parlamento Cooperação reforçada entre Estados-

membros
1. Os pedidos dos Estados-Membros ou as 
propostas da Comissão tendentes a 
instaurar uma cooperação reforçada entre 
Estados-Membros, bem como as consultas 

1. Os pedidos tendentes a instaurar uma 
cooperação reforçada entre 
Estados-Membros, nos termos do artigo
20.º do Tratado da União Europeia, serão 
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do Parlamento nos termos do nº 2 do 
artigo 40º-A do Tratado UE, serão 
submetidos pelo Presidente à comissão 
competente, para apreciação. Aplicar-se-
ão, segundo os casos, os artigos 35º a 37º, 
40º, 49º a 56º e 75º do Regimento.

submetidos pelo Presidente à comissão 
competente, para apreciação. Aplicar-se-
ão, segundo os casos, os artigos 35º a 37º, 
40º, 49º a 55º e 75º do Regimento.

2. A comissão competente verificará o 
cumprimento do disposto no artigo 11º do
Tratado CE e nos artigos 27º-A, 27º-B, 
40º, 43º, 44º e 44º-A do Tratado UE.

2. A comissão competente verificará o 
cumprimento do disposto no artigo 20.º do
Tratado da União Europeia e nos artigos 
326.º a 334.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

3. Os actos subsequentes propostos no 
âmbito da cooperação reforçada, uma vez 
esta instituída, serão examinados pelo 
Parlamento segundo os mesmos 
procedimentos adoptados na ausência de 
cooperação reforçada.

3. Os actos subsequentes propostos no 
âmbito da cooperação reforçada, uma vez 
esta instituída, serão examinados pelo 
Parlamento segundo os mesmos 
procedimentos adoptados na ausência de 
cooperação reforçada. Aplicar-se-á o 
disposto no artigo 40°.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente a alteração 44 do projecto de relatório (PE 
405.935 v03.00), FDR 757000 e do actual artigo 76.º, que será suprimido se a alteração for 

aprovada)

Alteração 126
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 69-B (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 69.º-B (*)
Documentos de trabalho

1. Serão colocados à disposição de todos 
os deputados os seguintes documentos:
a) a exposição do Conselho sobre as suas 
deliberações quanto ao projecto de 
orçamento;
b) a posição do Conselho sobre o projecto 
de orçamento elaborada nos termos do 
artigo n.º 3 do artigo 314.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
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Europeia;
c) qualquer projecto de decisão relativa 
aos duodécimos provisórios, nos termos 
do artigo 315.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
2. Os documentos mencionados no 
número anterior serão enviados à 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo. Qualquer comissão interessada 
pode emitir parecer. 
3. Se outras comissões desejarem emitir 
um parecer, o Presidente fixará um prazo 
dentro do qual o parecer deve ser 
transmitido à comissão competente 
quanto à matéria de fundo.

Or. en

(A presente alteração reproduz parcialmente o texto da alteração 34 do projecto de relatório 
(PE 405.935 v03.00), FDR 757000 e do actual artigo 1.º do Anexo IV, que será suprimido se 

a alteração for aprovada)

Alteração 127
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 69-D (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 69.º-D (*)
Trílogo financeiro

O Presidente do Parlamento pode delegar 
as suas responsabilidades estabelecidas 
no artigo 324.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia num 
Vice-Presidente com experiência no 
domínio orçamental ou no presidente da 
comissão competente para as questões 
orçamentais.

Or. en
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(A alteração substitui a alteração 36 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 
757000))

Justificação

O novo procedimento orçamental requer que os Presidentes das três Instituições se reúnam 
regularmente.

Alteração 128
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 69-E (novo) (*)

Texto em vigor Alteração

Artigo 69.º-E (*)
Concertação orçamental

1. O Presidente convocará o Comité de 
Conciliação, nos termos dos n.ºs 4  e 5 do 
artigo 314.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.
2. Os membros da delegação serão 
designados pelos grupos políticos todos os 
anos antes da votação do Parlamento 
sobre a posição do Conselho, de 
preferência entre os membros da 
comissão competente para as questões 
orçamentais e de outras comissões 
intervenientes. A delegação será chefiada 
pelo Presidente do Parlamento. O 
Presidente poderá delegar estas funções 
num Vice-Presidente com experiência em 
questões orçamentais ou no presidente da 
comissão competente para as questões 
orçamentais.
3. Serão aplicáveis os n.ºs 2, 4, 5, 7 e 8 do 
artigo 64.º.
4. Caso, com base nas posições do 
Parlamento e do Conselho, o Comité de 
Conciliação chegue a acordo quanto a um 
projecto comum, a questão será inscrita 
na ordem do dia de uma sessão plenária a 
realizar no prazo de catorze dias a contar 
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da data desse acordo. Serão aplicáveis os 
n.ºs 2 e 3 do artigo 65.º.
5. O projecto comum, na sua globalidade, 
será objecto de uma única votação. A 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo ou um mínimo de um décimo dos 
deputados poderão apresentar uma 
proposta de rejeição do projecto comum, 
que será submetida a votação nominal.
6. Se o Parlamento aprovar o projecto 
comum e o Conselho o rejeitar, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo poderá apresentar todas ou 
algumas das alterações do Parlamento à 
posição do Conselho para uma 
confirmação, em conformidade com o n.º 
7, alínea d), do artigo 314.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.
7. Nos casos referidos nos n.ºs 5 e 6, serão 
autorizadas derrogações ao n.º1 do artigo 
138.º quando tal seja necessário para 
efeitos de respeito dos prazos.

Or. en

(A presente alteração substitui e reproduz parcialmente o texto da alteração 37 do projecto 
de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)) 

Alteração 129
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 75 – n.º 1 (*)

Texto em vigor Alteração

1. No caso de lhe ser pedido parecer 
favorável, o Parlamento tomará uma 
decisão com base em recomendação da sua 
comissão competente visando aprovar ou 
rejeitar o acto proposto.

1. No caso de lhe ser pedida a sua 
aprovação, o Parlamento tomará uma 
decisão com base em recomendação da sua 
comissão competente visando aprovar ou 
rejeitar o acto proposto.

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
actos para os quais os Tratados CE ou UE 

O Parlamento pronunciar-se-á sobre os 
actos para os quais o Tratado da União 
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prevêem o seu parecer favorável mediante 
uma única votação, não podendo ser 
propostas alterações. A maioria requerida 
para a aprovação do parecer favorável é a 
prevista no artigo dos Tratados CE ou UE
que constitua a base jurídica do acto 
proposto.

Europeia ou o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia
prevêem a sua aprovação mediante uma 
única votação, não podendo ser propostas 
alterações. A maioria requerida para 
conceder a aprovação é a prevista no 
artigo do Tratado da União Europeia ou 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia que constitua a base 
jurídica do acto proposto.

A comissão competente poderá decidir 
elaborar uma resolução de 
acompanhamento.

Or. en

Justificação

(A presente alteração substitui e reproduz parcialmente o texto da alteração 42 do projecto 
de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)).  Suprimir, no último parágrafo, a 

expressão “mediante autorização da Conferência dos Presidentes”.

Alteração 130
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 75 – n.º 2 (*)

Texto em vigor Alteração

2. No caso de tratados de adesão, de 
acordos internacionais ou de verificação da 
existência de uma violação grave e 
persistente dos princípios comuns por parte 
de um Estado-Membro, aplicar-se-ão, 
respectivamente, os artigos 82º, 83º e 95º. 
Aos processos de cooperação reforçada 
relativa a domínios abrangidos pelo 
processo previsto no artigo 251º do 
Tratado CE aplicar-se-á o disposto no 
artigo 76º do presente Regimento.

2. No caso de tratados de adesão, de 
acordos internacionais ou de verificação da 
existência de uma violação grave e 
persistente dos princípios comuns por parte 
de um Estado-Membro, aplicar-se-ão, 
respectivamente, os artigos 82º, 83º e 95º. 
Aos processos de cooperação reforçada 
relativa a domínios abrangidos pelo 
processo legislativo ordinário aplicar-se-á 
o disposto no artigo 76º do presente 
Regimento

(Alteração horizontal: A expressão 
“previsto no artigo 251º do Tratado 
CE”será substituída, em todo o texto do 
Regimento, pela expressão “processo 
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legislativo ordinário”)

Or. en

Alteração 131
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 75 – n.º 3 (*)

Texto em vigor Alteração

3. No caso de ser necessário o parecer 
favorável do Parlamento para uma 
proposta legislativa, a comissão 
competente poderá decidir apresentar ao 
Parlamento, a título de contributo para um 
resultado positivo do processo, um 
relatório provisório sobre a proposta da 
Comissão que contenha uma proposta de 
resolução compreendendo recomendações 
para a alteração ou a aplicação das 
referidas propostas.

3. No caso de ser necessária a aprovação
do Parlamento para um acto jurídico 
proposto ou um tratado internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento, a título 
de contributo para um resultado positivo do 
processo, um relatório provisório sobre a 
proposta de acto jurídico que contenha 
uma proposta de resolução compreendendo 
recomendações para a alteração ou a 
aplicação das referidas propostas.

Se o Parlamento aprovar pelo menos uma 
das referidas recomendações, o Presidente 
solicitará um exame mais amplo a 
realizar conjuntamente com o Conselho.
A comissão competente elaborará a sua 
recomendação definitiva sobre o parecer 
favorável do Parlamento à luz dos 
resultados do exame realizado 
conjuntamente com o Conselho.

(Alteração horizontal: à excepção dos 
artigos 52.º e 53.º, as expressões "proposta 
da Comissão" e "proposta legislativa" são 
substituídas, em todo o texto do Regimento, 
pela expressão "proposta de acto 
jurídico".)

Or. en
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Alteração 132
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 75 – n.º 3 (*)

Texto em vigor Alteração

3. No caso de ser necessário o parecer 
favorável do Parlamento para uma
proposta legislativa, a comissão 
competente poderá decidir apresentar ao 
Parlamento, a título de contributo para um 
resultado positivo do processo, um 
relatório provisório sobre a proposta da 
Comissão que contenha uma proposta de 
resolução compreendendo recomendações 
para a alteração ou a aplicação das 
referidas propostas.

3. No caso de ser necessária a aprovação
do Parlamento para um acto jurídico
proposto ou um tratado internacional 
previsto, a comissão competente poderá 
decidir apresentar ao Parlamento, a título 
de contributo para um resultado positivo do 
processo, um relatório provisório sobre a 
proposta da Comissão que contenha uma 
proposta de resolução compreendendo 
recomendações para a alteração ou a 
aplicação das referidas propostas.

Se o Parlamento aprovar pelo menos uma 
das referidas recomendações, o Presidente 
solicitará um exame mais amplo a 
realizar conjuntamente com o Conselho.
A comissão competente elaborará a sua 
recomendação definitiva sobre o parecer 
favorável do Parlamento à luz dos 
resultados do exame realizado 
conjuntamente com o Conselho.

(Alteração horizontal: à excepção dos 
artigos 52.º e 53.º, as expressões "proposta 
da Comissão" e "proposta legislativa" são 
substituídas, em todo o texto do Regimento, 
pelas expressões "proposta de acto 
legislativo" ou “acto legislativo 
proposto”consoante a respectiva 
adequação gramatical.)

Or.  en

(A presente alteração substitui e reproduz parcialmente o texto da alteração 43 do projecto 
de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)) 
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Alteração 133
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 83 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Caso se preveja a abertura de 
negociações sobre a celebração, renovação 
ou alteração de acordos internacionais, 
incluindo acordos em áreas específicas 
como as questões monetárias ou o 
comércio, a comissão competente 
assegurar-se-á de que o Parlamento seja 
plenamente informado pela Comissão 
sobre as suas recomendações para o 
mandato de negociação, se necessário a 
título confidencial.

1. Caso se preveja a abertura de 
negociações sobre a celebração, renovação 
ou alteração de acordos internacionais, 
incluindo acordos em áreas específicas 
como as questões monetárias ou o 
comércio, a comissão competente poderá 
decidir elaborar um relatório ou 
monitorizar o procedimento e informar a 
Conferência dos Presidentes das 
Comissões sobre essa decisão. Outras 
comissões poderão, eventualmente, ser 
instadas a emitir parecer, em 
conformidade com o disposto no n.º1 do 
artigo 46.º. Se necessário, o n.º 2 do artigo 
179.º, o artigo 47.º ou 47.º-A serão de 
aplicação.
Os presidentes e os relatores da comissão 
competente e, sendo o caso, das comissões 
associadas tomarão conjuntamente as 
medidas adequadas para assegurar  que o 
Parlamento seja plenamente informado 
pela Comissão sobre as suas 
recomendações para o mandato de 
negociação, se necessário a título 
confidencial, bem como sobre as 
informações referidas nos n.ºs 3 e 4.

Or. en

Alteração 134
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 86 – título (*)
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Texto em vigor Alteração

Nomeação de Representantes Especiais 
para a Política Externa e de Segurança 

Comum

Representantes Especiais

Or. en

Alteração 135
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 86 – n.º 4-A (novo)

Texto em vigor Alteração

4-A. Sempre que o Conselho nomear um 
representante especial a quem seja 
conferido um mandato relativo a questões 
políticas específicas, o mesmo poderá ser 
convidado a fazer uma declaração perante 
a comissão competente, por sua iniciativa 
ou por iniciativa do Parlamento.

Or. en

(Esta alteração reproduz parcialmente o texto do n.º 3 do actual artigo 87.º, que será 
suprimido caso a presente alteração seja aprovada)

Justificação

Esta formulação permite convidar representantes especiais, quando necessário, e não só por 
ocasião da sua nomeação.

Alteração 136
Marco Cappato

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 95 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. Para as decisões tomadas no âmbito dos 3. Para as decisões tomadas no âmbito dos 
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nºs 1 e 2, é necessário maioria de dois 
terços dos votos expressos que 
representem igualmente a maioria dos 
seus membros.

nºs 1 e 2, é necessário o voto favorável da 
maioria absoluta dos seus membros.

Or. it

Alteração 137
Costas Botopoulos, Gérard Onesta

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 97-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 97.°-A
Participação dos cidadãos

Na sequência de uma decisão da 
Conferência dos Presidentes nos termos 
do n.º 4-A do artigo 24.º, o Parlamento 
pode realizar debates públicos, abertos à 
participação de cidadãos interessados 
sobre assuntos europeus de interesse 
geral.

Or. fr

Alteração 138
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 98 (*)

Texto em vigor Alteração

1. Logo que o Conselho tenha chegado a 
acordo quanto a uma proposta para a 
designação do Presidente da Comissão, o 
Presidente convidará o candidato 
indigitado a proferir uma declaração e a 
apresentar as suas orientações políticas 
perante o Parlamento. A declaração será 
seguida de debate. 

1. Logo que o Conselho Europeu 
proponha um candidato a Presidente da 
Comissão, o Presidente convidará o 
candidato a proferir uma declaração e a 
apresentar as suas orientações políticas 
perante o Parlamento. A declaração será 
seguida de debate.
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O Conselho será convidado a participar no 
debate. 

O Conselho Europeu será convidado a 
participar no debate. 

2. O Parlamento aprovará ou rejeitará a 
designação proposta por maioria dos votos 
expressos.

2. O Parlamento elegerá o Presidente da 
Comissão por maioria dos membros que o 
compõem.

A votação será feita por escrutínio 
secreto.
3. Se o candidato for eleito, o Presidente 
informará desse facto o Conselho, e 
solicitará a este e ao Presidente eleito da 
Comissão que proponham, de comum 
acordo, os candidatos para os diferentes 
cargos de membros da Comissão.

3. Se o candidato for eleito, o Presidente 
informará desse facto o Conselho, e 
solicitará a este e ao Presidente eleito da 
Comissão que proponham, de comum 
acordo, os candidatos para os diferentes 
cargos de membros da Comissão.

4. Caso o Parlamento não aprove a 
designação proposta, o Presidente 
convidará o Conselho a propor um novo 
candidato.

4. Caso o candidato não obtenha a 
maioria necessária, o Presidente convidará 
o Conselho Europeu a propor um novo 
candidato no prazo de um mês, em 
conformidade com o mesmo 
procedimento.

Or. en

(A presente alteração substitui a alteração 59 do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 –
FDR 757000)) 

Justificação

A presente alteração tem em conta o novo direito do Parlamento de eleger o Presidente da 
Comissão.

Alteração 139
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 98 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Logo que o Conselho tenha chegado a 
acordo quanto a uma proposta para a 
designação do Presidente da Comissão, o 
Presidente convidará o candidato 
indigitado a proferir uma declaração e a 
apresentar as suas orientações políticas 

1. O Parlamento elegerá o Presidente da 
Comissão, por escrutínio secreto, por 
maioria dos membros que o compõem, sob 
proposta do Conselho Europeu, após 
apresentação das suas orientações 
políticas perante o Parlamento.  Esta 
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perante o Parlamento. A declaração será 
seguida de debate. 

apresentação será seguida de debate.

Or. el

Alteração 140
Johannes Voggenhuber

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 98 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Logo que o Conselho tenha chegado a 
acordo quanto a uma proposta para a 
designação do Presidente da Comissão, o 
Presidente convidará o candidato 
indigitado a proferir uma declaração e a 
apresentar as suas orientações políticas 
perante o Parlamento. A declaração será 
seguida de debate.

1. Após uma declaração do candidato, 
seguida de debate, o Parlamento elegerá o 
Presidente da Comissão por maioria dos 
membros que o compõem, sob proposta do 
Conselho Europeu. Se o candidato não 
obtiver a maioria necessária, o Presidente 
convidará o Conselho Europeu a propor 
um novo candidato no prazo de um mês, 
em conformidade com o mesmo 
procedimento.

O Conselho será convidado a participar 
no debate.

Or. en

Alteração 141
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 98 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2.  O Parlamento aprovará ou rejeitará a 
designação proposta por maioria dos 
votos expressos. 

2. Se o candidato não obtiver a maioria 
necessária, o Presidente convidará o 
Conselho Europeu a propor, no prazo de 
um mês, um novo candidato a eleição, em 
conformidade com o mesmo 
procedimento.

A votação será feita por escrutínio 
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secreto.

Or. el

Alteração 142
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 103 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Os membros da Comissão, do Conselho 
e do Conselho Europeu podem pedir a 
palavra ao Presidente em qualquer 
momento para fazerem uma declaração. 
Compete ao Presidente decidir o momento 
em que tal declaração poderá ser feita, e se 
a mesma poderá ser seguida de debate 
circunstanciado ou de trinta minutos de 
perguntas breves e concisas apresentadas 
pelos deputados. 

1. Os membros da Comissão, do Conselho 
e do Conselho Europeu podem pedir a 
palavra ao Presidente do Parlamento em 
qualquer momento para fazerem uma 
declaração. O Presidente do Conselho 
Europeu proferirá uma declaração após 
cada reunião do Conselho Europeu. 
Compete ao Presidente decidir o momento 
em que tal declaração poderá ser feita, e se 
a mesma poderá ser seguida de debate 
circunstanciado ou de trinta minutos de 
perguntas breves e concisas apresentadas 
pelos deputados. 

Or. en

(A presente alteração substitui e reproduz parcialmente o texto da alteração 62 do projecto 
de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000)) 

Justificação

Ajustamento da disposição ao estatuto particular do Presidente do Conselho Europeu.

Alteração 143
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 108 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

1. Uma comissão, um grupo político ou um 1. Uma comissão, uma delegação 
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mínimo de quarenta deputados podem 
formular perguntas ao Conselho ou à 
Comissão e requerer que estas sejam 
inscritas na ordem do dia do Parlamento. 

interparlamentar permanente, um grupo 
político ou um mínimo de quarenta 
deputados podem formular perguntas ao 
Conselho ou à Comissão e requerer que 
estas sejam inscritas na ordem do dia do 
Parlamento.

Or. en

Alteração 144
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 115 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

Nos termos do disposto no artigo 132º, o 
Parlamento pode decidir a supressão de 
qualquer assunto previsto para debate e a 
substituição do mesmo por um assunto não 
previsto. As propostas de resolução sobre 
os assuntos escolhidos serão apresentadas
até ao fim da tarde do dia em que for 
aprovada a ordem do dia, cabendo ao 
Presidente fixar o prazo exacto para a 
apresentação das mesmas.

Nos termos do disposto no artigo 132º, o 
Parlamento pode decidir a supressão de 
qualquer assunto previsto para debate e a 
substituição do mesmo por um assunto não 
previsto. Cada uma das propostas de 
resolução que trate de um assunto inscrito 
na ordem do dia será apresentada pela 
comissão competente em matéria de 
protecção dos direitos do Homem, tendo 
em conta as posições relevantes aprovadas 
pelo Parlamento, pelas comissões ou pelas 
delegações. cabendo ao Presidente fixar o 
prazo exacto para a apresentação das 
mesmas.

Or. en

Alteração 145
Marco Cappato

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 115 – n.º 4 – interpretação

Texto em vigor Alteração

4. As votações realizadas nos termos do 
presente artigo poderão realizar-se em 

4. O debate e as votações realizadas nos 
termos do presente artigo serão inscritos 
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conjunto, no âmbito das 
responsabilidades do Presidente e da 
Conferência dos Presidentes.

como primeiro ponto da ordem do dia de 
cada período de sessão.

Or. it

Alteração 146
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 115 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. No caso de serem apresentadas duas ou 
mais propostas de resolução sobre o 
mesmo assunto, aplicar-se-á o disposto no 
nº 4 do artigo 103º.

Suprimido

Or. en

Alteração 147
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 116

Texto em vigor Alteração

Artigo 116.º Suprimido
Declarações escritas

1. Poderá ser entregue por um máximo de 
cinco deputados uma declaração escrita 
com um máximo de duzentas palavras, 
relativa a assunto que se enquadre na 
esfera de actividades da União Europeia. 
As declarações escritas serão impressas 
nas línguas oficiais e distribuídas. 
Figurarão com o nome dos signatários 
num livro de registos. O livro de registos 
será público, Durante os períodos de 
sessões, será mantido no exterior da 
entrada do hemiciclo; entre os períodos de 
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sessões, será mantido em local adequado 
a determinar pelo Colégio dos Questores.
O conteúdo de uma declaração escrita 
não excederá a forma de uma declaração 
e, em especial, não conterá qualquer 
decisão sobre assuntos para cuja 
aprovação o Regimento preveja 
procedimentos e competências específicas.
2. Qualquer deputado pode subscrever 
uma declaração inscrita no livro de 
registos.
3. Quando uma declaração tiver recolhido 
a assinatura da maioria dos membros que 
compõem o Parlamento, o Presidente 
informará desse facto o Parlamento e 
publicará os nomes dos signatários na 
acta.
4. A referida declaração será, no final do 
período de sessões, transmitida às 
instituições nela mencionadas, com 
indicação do nome dos signatários. A 
declaração figurará na acta da sessão em 
que for comunicada. Esta publicação 
marca o encerramento do processo.
5. Tornar-se-á caduca qualquer 
declaração escrita que, estando inscrita 
no livro de registos por tempo superior a 
três meses, não recolha a assinatura de 
pelo menos metade dos membros que 
compõem o Parlamento.

Or. en

Alteração 148
Johannes Voggenhuber, Monica Frassoni

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A

Texto em vigor Alteração

A pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, o Parlamento 

A pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, o Parlamento 



AM\773817PT.doc 57/82 PE421.322v01-00

PT

pode igualmente decidir que um ponto que 
não requeira debate circunstanciado seja 
tratado através de uma breve apresentação 
em sessão plenária pelo relator. Nesse 
caso, a Comissão terá a 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.

pode igualmente decidir que um ponto que 
não requeira debate circunstanciado seja 
tratado através de uma breve apresentação 
em sessão plenária pelo relator. Nesse 
caso, a Comissão e um orador por grupo 
político terão a possibilidade de intervir.

Or. en

Justificação

No quadro da breve apresentação, um deputado por grupo político será autorizado a intervir, 
a fim de expressar a posição do seu grupo sobre o relatório apresentado.

Alteração 149
Andrew Duff, Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A

Texto em vigor Alteração

A pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, o Parlamento 
pode igualmente decidir que um ponto que 
não requeira debate circunstanciado seja 
tratado através de uma breve apresentação 
em sessão plenária pelo relator. Nesse 
caso, a Comissão terá a 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.

A pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, o Parlamento 
pode igualmente decidir que um ponto que 
não requeira 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 as intervenções dos 
deputados de acordo com 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

Justificação

Uma pequena série de oradores por grupo permitiria um debate mais abrangente, mas ainda 
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conciso, respeitando, simultaneamente, em maior medida o relator e a Comissão.

Alteração 150
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142

Texto em vigor Alteração

Repartição do tempo de uso da palavra Repartição do tempo de uso da palavra e 
lista de oradores

1. A conferência dos presidentes pode 
propor a repartição do tempo de uso da 
palavra para qualquer debate. o parlamento 
deliberará sobre esta proposta sem debate.

1. A Conferência dos Presidentes pode 
propor a repartição do tempo de uso da 
palavra para qualquer debate. O 
Parlamento deliberará sobre esta proposta 
sem debate.

1-A. Nenhum deputado poderá usar da 
palavra sem para tanto ser convidado pelo 
Presidente. Os deputados devem dirigir-se 
ao Presidente. O Presidente advertirá o 
orador sempre que este se afastar do 
assunto.
1-B. O Presidente pode estabelecer, para a 
primeira parte de um debate específico, 
uma lista de oradores que inclua uma ou 
mais séries de oradores de cada grupo 
político que desejem intervir, por ordem 
de dimensão do grupo, bem como um 
deputado não-inscrito.

2. o tempo de uso da palavra será repartido 
segundo os seguintes critérios:

2. o tempo de uso da palavra para esta 
parte do debate será repartido segundo os 
seguintes critérios:

(a) uma primeira fracção do tempo de uso 
da palavra será repartida igualmente entre 
todos os grupos políticos;

(a) uma primeira fracção do tempo de uso 
da palavra será repartida igualmente entre 
todos os grupos políticos;

(b) uma segunda fracção será repartida 
entre os grupos políticos 
proporcionalmente ao número total dos 
respectivos membros;

(b) uma segunda fracção será repartida 
entre os grupos políticos 
proporcionalmente ao número total dos 
respectivos membros;

(c) aos deputados não-inscritos será 
atribuído, globalmente, um tempo de uso 
da palavra calculado com base nas fracções 

(c) aos deputados não-inscritos será 
atribuído, globalmente, um tempo de uso 
da palavra calculado com base nas fracções 
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atribuídas a cada grupo político nos termos 
das alíneas a) e b).

atribuídas a cada grupo político nos termos 
das alíneas a) e b).

3. sempre que o tempo global de uso da 
palavra se distribuir por vários pontos da 
ordem do dia, os grupos políticos 
comunicarão ao presidente qual a fracção 
do tempo que lhes cabe que pretendem 
atribuir a cada um desses pontos. o 
presidente deve assegurar que os tempos de 
uso da palavra assim fixados sejam 
respeitados.

3. Sempre que o tempo global de uso da 
palavra se distribuir por vários pontos da 
ordem do dia, os grupos políticos 
comunicarão ao Presidente qual a fracção 
do tempo que lhes cabe que pretendem 
atribuir a cada um desses pontos. O 
Presidente deve assegurar que os tempos 
de uso da palavra assim fixados sejam 
respeitados.

3-A. A parte restante do tempo de debate 
não deve ser especificamente atribuída 
com antecedência. Em vez disso, o 
Presidente deverá conceder a palavra aos 
deputados, em regra geral por um tempo 
máximo de um minuto. O Presidente 
assegurará, na medida do possível, que 
intervenham alternadamente oradores de 
diferentes tendências políticas e de 
diferentes Estados-Membros.
3-B. Se solicitado, poderá ser dada 
prioridade ao presidente ou ao relator da 
comissão competente e aos presidentes 
dos grupos políticos que pretendam fazer 
uso da palavra em nome do seu grupo, ou 
aos oradores que os substituam.
3-C. O Presidente pode conceder a 
palavra aos deputados que manifestem, 
levantando um cartão azul, o desejo de 
interromperem, para efeitos de uma breve 
intervenção, outro deputado durante a 
intervenção deste, sempre que o 
Presidente entenda que tal não perturbará 
o desenrolar do debate.

4. O tempo de uso da palavra para 
intervenções referentes às actas das 
sessões, pontos de ordem e intervenções 
sobre alterações ao projecto definitivo de 
ordem do dia ou à ordem do dia não poderá 
exceder um minuto.

4. O tempo de uso da palavra para 
intervenções referentes às actas das 
sessões, pontos de ordem e intervenções 
sobre alterações ao projecto definitivo de 
ordem do dia ou à ordem do dia não poderá 
exceder um minuto.

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. A Comissão, o 

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. A Comissão, o 
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Conselho e o relator poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados.

Conselho e o relator poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados.

6. Sem prejuízo do disposto no artigo 197º 
do Tratado CE, o Presidente procurará 
acordar com a Comissão e o Conselho a 
repartição adequada do respectivo tempo 
de uso da palavra.

6. Sem prejuízo do disposto no artigo 197º 
do Tratado CE, o Presidente procurará 
acordar com a Comissão e o Conselho a 
repartição adequada do respectivo tempo 
de uso da palavra.

7. Os deputados que não tenham usado da 
palavra num debate poderão, no máximo 
uma vez por cada período de sessões, 
apresentar uma declaração escrita de 
duzentas palavras no máximo, que se 
anexará ao relato integral das sessões.

7. Os deputados que não tenham usado da 
palavra num debate poderão, no máximo 
uma vez por cada período de sessões, 
apresentar uma declaração escrita de 
duzentas palavras no máximo, que se 
anexará ao relato integral das sessões.

Or. en

(A presente alteração retoma parcialmente o texto da alteração 67 do projecto de relatório 
(PE 405.935 v03.00 - FDR 757000)

Justificação

142 (1-A): A fim de permitir um vivo debate, os oradores deverão ocupar as primeiras filas 
do Hemiciclo.
142 (3-C): A fim de alargar a possibilidade de agitar o cartão azul. 
142 (4-A): Nada deverá ser suprimido dos relatos integrais das sessões, por forma a dar 
conta, plena e circunstanciadamente, dos trabalhos parlamentares.  Registos completos 
podem revelar-se igualmente necessários, nomeadamente em caso de eventuais litígios ou 
medidas disciplinares.

Alteração 151
Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142

Texto em vigor Alteração

Repartição do tempo de uso da palavra Repartição do tempo de uso da palavra e 
lista de oradores

1. A Conferência dos Presidentes pode 
propor a repartição do tempo de uso da 
palavra para qualquer debate. O 

1. A Conferência dos Presidentes pode 
propor a repartição do tempo de uso da 
palavra para qualquer debate. O 



AM\773817PT.doc 61/82 PE421.322v01-00

PT

Parlamento deliberará sobre esta proposta 
sem debate. 

Parlamento deliberará sobre esta proposta 
sem debate. 

1-A. Nenhum deputado poderá usar da 
palavra sem para tanto ser convidado pelo 
Presidente. O orador deve tomar a palavra 
do seu lugar e dirigir-se ao Presidente. O 
Presidente advertirá o orador sempre que 
este se afastar do assunto.
1-B. O Presidente pode estabelecer, para a 
primeira parte de um debate específico, 
uma lista de oradores que inclua uma ou 
mais séries de oradores de cada grupo 
político que desejem intervir, por ordem 
de dimensão do grupo, bem como um 
deputado não-inscrito.

2. O tempo de uso da palavra será repartido 
segundo os seguintes critérios: 

2. O tempo de uso da palavra para esta 
parte de um debate será repartido segundo 
os seguintes critérios: 

(a) uma primeira fracção do tempo de uso 
da palavra será repartida igualmente entre 
todos os grupos políticos; 

(a) uma primeira fracção do tempo de uso 
da palavra será repartida igualmente entre 
todos os grupos políticos; 

(b) uma segunda fracção será repartida 
entre os grupos políticos 
proporcionalmente ao número total dos 
respectivos membros; 

(b) uma segunda fracção será repartida 
entre os grupos políticos 
proporcionalmente ao número total dos 
respectivos membros; 

(c) aos deputados não-inscritos será 
atribuído, globalmente, um tempo de uso 
da palavra calculado com base nas fracções 
atribuídas a cada grupo político nos termos 
das alíneas a) e b). 

(c) aos deputados não-inscritos será 
atribuído, globalmente, um tempo de uso 
da palavra calculado com base nas fracções 
atribuídas a cada grupo político nos termos 
das alíneas a) e b). 

3. Sempre que o tempo global de uso da 
palavra se distribuir por vários pontos da 
ordem do dia, os grupos políticos 
comunicarão ao Presidente qual a fracção 
do tempo que lhes cabe que pretendem 
atribuir a cada um desses pontos. O 
Presidente deve assegurar que os tempos 
de uso da palavra assim fixados sejam 
respeitados. 

3. Sempre que o tempo global de uso da 
palavra se distribuir por vários pontos da 
ordem do dia, os grupos políticos 
comunicarão ao Presidente qual a fracção 
do tempo que lhes cabe que pretendem 
atribuir a cada um desses pontos. O 
Presidente deve assegurar que os tempos 
de uso da palavra assim fixados sejam 
respeitados. 

3-A. A parte restante do tempo de debate 
não deve ser especificamente atribuída 
com antecedência. Em vez disso, o 
Presidente deverá conceder a palavra aos 
deputados, em regra geral por um tempo 
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máximo de um minuto. O Presidente 
assegurará, na medida do possível, que 
intervenham alternadamente oradores de 
diferentes tendências políticas e de 
diferentes Estados-Membros.
3-B. Se solicitado, poderá ser dada 
prioridade ao presidente ou ao relator da 
comissão competente e aos presidentes 
dos grupos políticos que pretendam fazer 
uso da palavra em nome do seu grupo, ou 
aos oradores que os substituam.
3-C. O Presidente pode conceder a 
palavra aos deputados que manifestem, 
levantado um cartão azul, o desejo de 
apresentar uma pergunta a um outro 
deputado durante a intervenção deste, 
sempre que o orador esteja de acordo e o 
Presidente entenda que tal não perturbará 
o desenrolar do debate.

4. O tempo de uso da palavra para 
intervenções referentes às actas das 
sessões, pontos de ordem e intervenções 
sobre alterações ao projecto definitivo de 
ordem do dia ou à ordem do dia não poderá 
exceder um minuto. 

4. O tempo de uso da palavra para 
intervenções referentes às actas das 
sessões, pontos de ordem e intervenções 
sobre alterações ao projecto definitivo de 
ordem do dia ou à ordem do dia não poderá 
exceder um minuto.

4-A. Sem prejuízo de outros poderes 
disciplinares que igualmente lhe assistem, 
o Presidente pode mandar suprimir do 
Relato Integral das Sessões as 
intervenções dos deputados a quem não 
tenha sido concedida previamente a 
palavra ou cujas intervenções tenham 
ultrapassado o tempo que lhes foi 
concedido.

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. A Comissão, o 
Conselho e o relator 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. A Comissão, o 
Conselho e o relator poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados.

6. Sem prejuízo do disposto no artigo 197º 
do Tratado CE, o Presidente procurará 
acordar com a Comissão e o Conselho a 
repartição adequada do respectivo tempo 

6. Sem prejuízo do disposto no artigo 197º 
do Tratado CE, o Presidente procurará 
acordar com a Comissão e o Conselho a 
repartição adequada do respectivo tempo 
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de uso da palavra. de uso da palavra.
7. Os deputados que não tenham usado da 
palavra num debate poderão, no máximo 
uma vez por cada período de sessões, 
apresentar uma declaração escrita de 
duzentas palavras no máximo, que se 
anexará ao relato integral das sessões. 

7. Os deputados que não tenham usado da 
palavra num debate poderão, no máximo 
uma vez por cada período de sessões, 
apresentar uma declaração escrita de 
duzentas palavras no máximo, que se 
anexará ao relato integral das sessões.

(Os artigos 141.º e 143.º caducam em caso 
de aprovação da presente alteração)

Or. de

Alteração 152
Marco Cappato

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto em vigor Alteração

c-A) O tempo de uso da palavra dos 
deputados que intervêm lendo textos 
escritos é reduzido de um quarto; esta 
disposição não se aplica em caso de 
citação de textos jurídicos ou legislativos.

Or. it

Alteração 153
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 3-A (novo)

Texto em vigor Alteração

3-A. A parte restante do tempo de debate 
não deve ser especificamente atribuída 
com antecedência. Em vez disso, o 
Presidente deverá conceder a palavra aos 
deputados, em regra geral por um tempo 
máximo de um minuto. O Presidente 
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assegurará, na medida do possível, que 
intervenham alternadamente oradores de 
diferentes tendências políticas e de 
diferentes Estados-Membros. A ordem de 
apresentação dos pedidos de tempo de uso 
da palavra deve ser tida em consideração.

Or. en

Justificação

Aditamento de uma nova frase no final.

Alteração 154
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 3-B (novo)

Texto em vigor Alteração

3-B. Se solicitado, poderá ser dada 
prioridade ao presidente ou ao relator da 
comissão competente, ao presidente da 
delegação interparlamentar competente 
para um país visado no debate e aos 
presidentes dos grupos políticos que 
pretendam fazer uso da palavra em nome 
do seu grupo, ou aos oradores que os 
substituam.

Or. en

(A presente alteração substitui o n.º 3-B da alteração 67 (Artigo 142.º - Repartição do tempo 
de uso da palavra) do projecto de relatório (PE 405.935 v03.00 – FDR 757000))

Alteração 155
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 3-C (novo)



AM\773817PT.doc 65/82 PE421.322v01-00

PT

Texto em vigor Alteração

3-C. O Presidente, que assegura o bom 
desenrolar do debate, pode conceder a 
palavra a deputados que o solicitem, 
levantando um cartão azul.  A autorização 
será concedida no final da intervenção do 
orador que tiver a palavra. O tempo de 
uso da palavra não poderá exceder meio 
minuto.

Or. el

Alteração 156
József Szájer, Klaus-Heiner Lehne

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 144

Texto em vigor Alteração

Na primeira sessão de cada período de 
sessões, o Presidente concederá a palavra, 
durante um período de tempo não superior 
a trinta minutos, aos deputados que 
desejem chamar a atenção do Parlamento 
para questões políticas importantes. O 
tempo de uso da palavra de cada deputado 
não excederá um minuto. O Presidente 
poderá conceder um novo período de 
tempo equivalente durante o mesmo 
período de sessões.

No final da tarde da primeira sessão de 
cada período de sessões, o Presidente 
concederá a palavra, durante um período de 
tempo não superior a 30 minutos aos 
deputados que desejem chamar a atenção 
do Parlamento para questões políticas 
importantes. O tempo de uso da palavra de 
cada deputado não excederá um minuto. O 
Presidente poderá conceder um novo 
período de tempo no último dia de cada
período de sessões.

Or. en

Alteração 157
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 151 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto em vigor Alteração

Aplicar-se-á o disposto no n.º 4 do artigo 
103.º, com as necessárias adaptações.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração depende da aprovação da proposta do grupo ALDE, que visa alterar o 
n.º 2 do artigo 45.º Não haverá razão para permitir resoluções comuns aleatórias se, mercê 
de um melhor procedimento, puderem ser novamente apresentadas alterações aos relatórios 
de iniciativa.

Alteração 158
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 157 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Caso o texto a votar contenha várias 
disposições, caso se refira a várias questões 
ou caso possa ser dividido em várias partes 
com sentido lógico ou valor normativo 
próprio, um grupo político ou um mínimo 
de quarenta deputados poderão requerer 
uma votação por partes.

1. Caso o texto a votar contenha várias 
disposições, caso se refira a várias questões 
ou caso possa ser dividido em várias partes 
que tenham sentido e/ou valor normativo, 
um grupo político ou um mínimo de 
quarenta deputados poderão requerer uma 
votação por partes.

Or. en

Justificação

Na sua redacção actual, o artigo revela-se demasiado limitado para as necessidades da 
prática parlamentar.

Alteração 159
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 159
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Texto em vigor Alteração

1. O Parlamento vota normalmente por 
braços erguidos.

1. O Parlamento vota normalmente por 
votação electrónica.

2. Se o Presidente decidir que o resultado 
de uma votação dá origem a dúvidas, 
proceder-se-á a votação electrónica, em 
caso de avaria do sistema electrónico,
proceder-se-á a nova votação por 
levantados e sentados.

2. Se, por razões técnicas, for impossível 
utilizar o sistema de votação electrónica, 
proceder-se-á a nova votação por braços 
erguidos ou por levantados e sentados.

3. O resultado das votações deverá ficar 
registado.

3. O resultado das votações deverá ficar 
registado.

Or. en

Justificação

O sistema de votação electrónica garante a certeza do resultado, se há maioria ou maioria 
qualificada, ou se há quórum na plenária ou em comissão, sem necessidade de controlar as 
votações já realizadas por braços erguidos como previsto no actual Regulamento.

Alteração 160
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 159-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 159.º-A
Votação final

1. Como norma general, quando se 
submeta a votação um acto jurídico na 
sua totalidade, quer se trate de uma 
votação única e/ou final, o Parlamento 
votará por votação nominal por meio do 
sistema de votação electrónica.
2. O resultado das votações deverá ficar 
registado.

Or. en
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Justificação

Se todas as votações finais sobre um acto jurídico forem nominais, melhora-se a 
responsabilidade perante os cidadãos, sem prejuízo de pedidos adicionais nos termos do 
artigo 160.º.

Alteração 161
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 160 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Além dos casos previstos no nº 4 do 
artigo 99º e no nº 5 do artigo 100º, 
proceder-se-á a uma votação nominal 
igualmente no caso de um grupo político 
ou um mínimo de quarenta deputados o 
requererem por escrito até ao final da tarde 
do dia que preceder a votação, salvo se o 
Presidente fixar prazo diferente.

1. Além dos casos previstos no nº 4 do 
artigo 99º e no nº 5 do artigo 100º e no 
artigo 159-A, proceder-se-á a uma votação 
nominal igualmente no caso de um grupo 
político ou um mínimo de quarenta 
deputados o requererem por escrito até ao 
final da tarde do dia que preceder a 
votação, salvo se o Presidente fixar prazo 
diferente.

Or. en

Justificação

Esta proposta visa adaptar o Regulamento à prática actual de votações nominais, que se 
realizam sempre por meio do sistema electrónico.

Alteração 162
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 160 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

2. A votação nominal faz-se por ordem 
alfabética, a começar pelo nome de um 
deputado escolhido à sorte. O Presidente 
será o último a votar.

2. A votação nominal faz-se por meio do 
sistema de votação electrónica. Se, por 
razões técnicas, for impossível utilizar o 
sistema electrónico, a votação nominal 
faz-se por ordem alfabética, a começar pelo 
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nome de um deputado escolhido à sorte. O 
Presidente será o último a votar. 

Or. en

Justificação

Esta proposta visa adaptar o Regulamento à prática actual de votações nominais, que se 
realizam sempre por meio do sistema electrónico.

Alteração 163
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 161 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. O Presidente poderá decidir em 
qualquer momento que as votações 
previstas nos artigos 159º, 160º e 162º se 
realizem por meio de sistema electrónico.

1. O Presidente velará por que as votações 
previstas nos artigos 159º, 160º e 162º se 
realizem por meio de sistema electrónico.

Se, por razões de ordem técnica, for 
impossível utilizar o sistema electrónico, a 
votação realizar-se-á nos termos do artigo 
159º, do nº 2 do artigo 160º ou do artigo 
162º.

Se, por razões de ordem técnica, for 
impossível utilizar o sistema electrónico, a 
votação realizar-se-á por braços erguidos 
ou nos termos do nº 2 do artigo 160º ou do 
artigo 162º.

As modalidades técnicas de utilização 
deste sistema serão regulamentadas por 
instruções da Mesa.

As modalidades técnicas de utilização 
deste sistema serão regulamentadas por 
instruções da Mesa.

Or. en

Justificação

Para assegurar a coerência interna do Regulamento do PE, os autores propõem modificar o 
n.º 1 do artigo 161.º em conformidade com as alterações propostas aos artigos 159.º e 160.º.  
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Alteração 164
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 172-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 172.º-A
Textos aprovados

1. Os textos aprovados pelo Parlamento 
serão publicados imediatamente após a 
votação. Serão submetidos ao Parlamento 
conjuntamente com a acta da sessão 
correspondente e mantidos nos arquivos 
do Parlamento.
2. Os textos aprovados pelo Parlamento 
serão submetidos a finalização jurídico-
linguística, sob a responsabilidade do 
Presidente. Quando esses textos são 
aprovados com base num acordo entre o 
Parlamento e o Conselho, a finalização 
deve ser efectuada pelas duas instituições, 
em estreita cooperação e por mútuo 
acordo.
3. Aplicar-se-á o procedimento previsto no 
artigo 204.º-A quando, para assegurar a 
coerência e a qualidade do texto em 
conformidade com a vontade expressa 
pelo Parlamento, seja necessário realizar 
adaptações que não se limitem à 
correcção de erros tipográficos ou às 
correcções necessárias para assegurar a 
concordância de todas as versões 
linguísticas, bem como a sua correcção 
linguística e coerência terminológica.
4. Os textos aprovados pelo Parlamento 
segundo o procedimento previsto no 
artigo 251.º do Tratado CE assumirão a 
forma de textos consolidados. Quando a 
votação do Parlamento não se baseou 
num acordo com o Conselho, o texto 
consolidado identificará as alterações 
aprovadas.
5. Após a finalização, os textos aprovados 
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serão assinados pelo Presidente e pelo 
Secretário-Geral e publicados no Jornal 
Oficial.

Or. en

(A presente alteração substitui as alterações 74 e 75 do projecto de relatório (PE 405.935 
v03.00 – FDR 757000)) 

Alteração 165
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 175 – título

Texto em vigor Alteração

Constituição das comissões temporárias Constituição das comissões especiais

Or. en

Alteração 166
József Szájer

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 177 – n.º 1 – interpretação (novo)

Texto em vigor Alteração

A composição das comissões reflectirá 
fielmente a composição do Parlamento.  
Não serão permitidas trocas de lugares 
entre os grupos políticos.

Or. en

Alteração 167
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 177 – n.º 1 – interpretação (novo)
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Texto em vigor Alteração

A proporcionalidade entre os grupos não 
deve afastar-se do número inteiro 
adequado mais próximo.  Se um grupo 
decidir não ocupar lugares numa 
comissão, esses lugares ficarão vagos e a 
dimensão da comissão será reduzida no 
número correspondente.

Or. en

Alteração 168
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 179 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. No caso de uma comissão permanente 
declarar que não é da sua competência 
examinar uma determinada questão, ou em 
caso de conflito de competências entre 
duas ou mais comissões permanentes, a 
questão da competência será submetida à 
Conferência dos Presidentes no prazo de 
quatro semanas de trabalho após a
comunicação em sessão plenária da sua 
submissão a uma comissão. A Conferência 
dos Presidentes das Comissões será 
notificada e poderá apresentar uma
recomendação à Conferência dos 
Presidentes. Esta última tomará a sua 
decisão no prazo de seis semanas de 
trabalho a contar da data em que a questão 
lhe tiver sido submetida. Caso contrário, a 
questão será inscrita na ordem do dia do 
período de sessões seguinte, para decisão.

2. No caso de uma comissão permanente 
declarar que não é da sua competência 
examinar uma determinada questão, ou em 
caso de conflito de competências entre 
duas ou mais comissões permanentes, a 
questão da competência será submetida à 
Conferência dos Presidentes no prazo de 
quatro semanas de trabalho após a 
comunicação em sessão plenária da sua 
submissão a uma comissão. A Conferência 
dos Presidentes adoptará uma decisão no 
prazo de seis semanas com base numa
recomendação da Conferência dos 
Presidentes das Comissões ou, na 
ausência dessa recomendação, do seu 
Presidente. Se a Conferência dos 
Presidentes não tomar uma decisão no 
prazo mencionado, a recomendação será 
considerada aprovada.

Or. en
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Alteração 169
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 179 – n.º 2 – interpretação (novo)

Texto em vigor Alteração

Os presidentes de comissão poderão 
estabelecer acordos com outros 
presidentes de comissão sobre a 
atribuição de um assunto a uma comissão 
determinada, sob reserva, se necessário, 
da autorização de um procedimento de 
comissões associadas nos termos do artigo 
47.º. 

Or. en

Alteração 170
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 181

Texto em vigor Alteração

Subcomissões Grupos de trabalho das comissões
1. Mediante concordância prévia da 
Conferência dos Presidentes, qualquer 
comissão permanente ou temporária 
poderá, no interesse dos seus trabalhos, 
constituir internamente uma ou mais 
subcomissões, estabelecendo a respectiva 
composição, nos termos do artigo 177º, e 
competência. As subcomissões respondem 
perante a comissão que as tiver 
constituído.

As comissões poderão criar grupos de 
trabalho para preparar os seus trabalhos 
ou ajudar a realizá-los.  Esses grupos de 
trabalho disporão de meios técnicos e 
administrativos similares aos previstos 
para as comissões. A Mesa estabelecerá as 
disposições de execução.

2. Aplica-se às subcomissões o processo 
adoptado para as comissões.
3. Os suplentes têm assento nas 
subcomissões nas mesmas condições 
estabelecidas para o seu assento nas 
comissões.
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4. A aplicação destas disposições deve 
garantir a relação de dependência entre 
uma subcomissão e a comissão no seio da 
qual tiver sido constituída. Para este 
efeito, os membros efectivos de uma 
subcomissão serão escolhidos entre os que 
têm assento na comissão principal.

Or. en

Alteração 171
Costas Botopoulos

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 182-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 182.º-A

Coordenadores das comissões e 
relatores-sombra

1. Os grupos políticos e os deputados não-
inscritos de uma comissão podem 
designar um dos seus membros como 
coordenador.
2. Os coordenadores das comissões 
devem, sempre que necessário, ser 
convocados pelo presidente para preparar 
decisões que devam ser tomadas pela 
comissão, em particular as decisões 
relativas ao processo e à nomeação de 
relatores. 
3. Os grupos políticos e os deputados não-
inscritos podem designar para cada 
relatório um relator-sombra que 
acompanhará a evolução do relatório em 
causa. Os seus nomes serão comunicados 
ao presidente. 

Or. el
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Alteração 172
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 182-A (novo) no Capítulo 2

Texto em vigor Alteração

Artigo 182-A
Coordenadores das comissões e relatores-

sombra
1. Os grupos políticos e os deputados não-
inscritos de uma comissão podem 
designar um dos seus membros como 
coordenador.
2. Os coordenadores das comissões 
devem, sempre que necessário, ser 
convocados pelo presidente para preparar 
decisões que devam ser tomadas pela 
comissão, em particular as decisões 
relativas ao processo e à nomeação de 
relatores. A comissão pode delegar nos 
coordenadores a competência para tomar 
certas decisões, com excepção da
aprovação de relatórios, pareceres e 
alterações. Os vice-presidentes podem ser 
convidados a participar nas reuniões dos 
coordenadores das comissões a título 
consultivo. Os coordenadores procurarão 
chegar a um consenso. Se tal não for 
possível, apenas poderão agir se 
dispuserem de uma maioria que 
represente claramente uma ampla 
maioria dos membros da comissão, tendo 
em conta a dimensão respectiva dos 
diferentes grupos.
2-A. No começo de cada ano civil serão 
atribuídos pontos a cada grupo, segundo a 
sua dimensão, para a atribuição de 
relatórios.  Também poderão ser 
atribuídos relatórios sem pontos. Os 
coordenadores procurarão atribuir os 
relatórios por consenso. Se não houver 
consenso, efectuar-se-á uma votação 
ponderada segundo a dimensão dos 
grupos.
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3. Os grupos políticos e os deputados não-
inscritos podem designar para cada 
relatório um relator-sombra que 
acompanhará a evolução do relatório em 
causa e procurará encontrar 
compromissos no âmbito da comissão, em 
nome dos membros do grupo ou dos 
deputados não-inscritos. Os seus nomes 
serão comunicados ao presidente. O 
relator informará e consultará os 
relatores-sombra em todas as fases do 
processo de co-decisão ou dos outros 
procedimentos legislativos. Serão 
observadas fielmente as orientações 
estabelecidas no [Anexo XYZ].

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a ter em conta o papel que os coordenadores e 
relatores-sombra desempenham na prática e a definir e formalizar esse papel. 
O sistema para a atribuição de pontos aos relatórios não figurava anteriormente no 
Regulamento.
A experiência, em particular nas decisões de primeira leitura, demonstra a necessidade de 
prever orientações mais rigorosas.

Alteração 173
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 184

Texto em vigor Alteração

As actas das reuniões das comissões serão 
distribuídas a todos os seus membros e 
submetidas à aprovação da comissão na
reunião seguinte.

As actas das reuniões das comissões serão 
distribuídas a todos os seus membros e 
submetidas à aprovação da comissão na 
reunião seguinte.

Será produzida e disponibilizada na 
Internet uma gravação audiovisual dos 
debates, incluindo a banda sonora 
proveniente de todas as cabinas de 
interpretação.
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Or. en

Alteração 174
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 185 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. Para que as votações em comissão sejam 
válidas é necessária a efectiva presença de 
um quarto dos seus membros. No entanto, 
se um sexto dos membros da comissão o 
requerer antes do início da votação, esta só 
será válida se nela participar a maioria dos 
seus membros.

2. Para que as votações em comissão sejam 
válidas é necessária a efectiva presença de 
um quarto dos seus membros comprovada 
por meio do sistema electrónico.  No 
entanto, se um sexto dos membros da 
comissão o requerer antes do início da 
votação, esta só será válida se, por meio do 
sistema electrónico, se constatar que nela 
participa a maioria dos seus membros.

Or. en

Justificação

Para assegurar a coerência interna do Regulamento do PE, os autores propõem modificar o 
artigo 161.º em conformidade com as alterações propostas aos artigos 159.º e 160.º. 

Alteração 175
Johannes Voggenhuber, Satu Hassi

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 185 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. As votações em comissão realizam-se 
por braços erguidos, a menos que um 
quarto dos seus membros requeira a 
votação nominal. Neste caso, proceder-se-
á à votação nos termos do n° 2 do artigo 
160º.

3. As votações em comissão realizam-se 
por braços erguidos, a menos que um 
décimo dos seus membros requeira a 
votação nominal. Neste caso, proceder-se-
á à votação nos termos do n° 2 do artigo 
160º.

Or. en
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Justificação

Tem aumentado consideravelmente o número de dossiês legislativos concluídos em primeira 
leitura. Ao mesmo tempo, o procedimento simplificado em plenária é aplicado com maior 
frequência, pelo que as votações em comissão se tornam mais decisivas e deveriam ser mais 
fáceis de rastrear.  Têm melhorado também substancialmente os meios de votação 
electrónica.

Alteração 176
Hanne Dahl

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 185 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

3. As votações em comissão realizam-se 
por braços erguidos, a menos que um 
quarto dos seus membros requeira a 
votação nominal. Neste caso, proceder-se-
á à votação nos termos do n° 2 do artigo 
160º.

3. As votações em comissão realizam-se 
por meio do sistema de votação 
electrónica. Se, por razões técnicas, for 
impossível utilizar o sistema de votação 
electrónica, proceder-se-á à votação por 
braços erguidos ou por levantados e 
sentados. A votação será nominal se um 
quarto dos membros da comissão o 
requerer. Neste caso, proceder-se-á à 
votação por meio do sistema de votação 
electrónica nos termos do n° 2 do artigo 
160º.

Or. en

Justificação

Para assegurar a coerência interna do Regulamento do PE, os autores propõem modificar o 
artigo 161.º em conformidade com as alterações propostas aos artigos 159.º e 160.º. 

Alteração 177
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 188 – n.º 6-A (novo)
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Texto em vigor Alteração

6-A. Será dada ao presidente de uma 
delegação a oportunidade de intervir 
perante uma comissão especializada 
quando na sua ordem do dia figure um 
assunto que incida no âmbito de 
competência da delegação. Aplica-se o 
mesmo nas reuniões de uma delegação 
com o presidente ou o relator de uma 
comissão especializada.

Or. en

Alteração 178
Andrew Duff

Regimento do Parlamento Europeu
Título VII-A (novo) – Artigo 190-A (novo)

Texto em vigor Alteração

TÍTULO VII-A
INTERGRUPOS

Artigo 190º-A
Intergrupos

O Parlamento reconhecerá a constituição 
de intergrupos. 
A Mesa estabelecerá os métodos de 
trabalho para que os intergrupos possam 
reunir-se regularmente e funcionar 
eficientemente.

Or. en

Alteração 179
Richard Corbett

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 192 – n.º 1
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Texto em vigor Alteração

1. A comissão competente poderá decidir 
elaborar relatórios ou pronunciar-se por 
qualquer outra forma sobre as petições que 
tiver declarado admissíveis.

1. A comissão competente poderá decidir 
elaborar relatórios nos termos do artigo 
45.º ou pronunciar-se por qualquer outra 
forma sobre as petições que tiver declarado 
admissíveis.

A comissão poderá também, 
especialmente no caso de petições que 
visem a alteração de disposições legais em 
vigor, solicitar o parecer de outra 
comissão, em conformidade com o 
disposto no artigo 46º.

Quando no relatório se examine, em 
particular, a aplicação ou interpretação 
da legislação da União Europeia, a 
comissão competente para a matéria de 
fundo será associada em conformidade 
com o n.º 1.º do artigo 46.º e o primeiro e 
segundo travessões do artigo 47.º.  A 
comissão competente aceitará sem 
votação as sugestões para partes da 
proposta de resolução recebidas da 
comissão competente para a matéria de 
fundo que versem sobre a aplicação ou 
interpretação da legislação da União 
Europeia.  Se a comissão competente não 
aceitar essas sugestões, a comissão 
associada poderá apresentá-las 
directamente à plenária.

Or. en

Alteração 180
Marco Cappato

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 1 – Artigo 2 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

As declarações constantes do registo são da 
responsabilidade pessoal dos deputados, 
devendo ser anualmente actualizadas.

As declarações constantes do registo são da 
responsabilidade jurídica do Parlamento, 
devendo ser anualmente actualizadas.

Or. it
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Alteração 181
Johannes Voggenhuber

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo IV – Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

Os projectos de alteração e as propostas 
de modificação que tenham sido rejeitados 
na comissão competente quanto à matéria 
de fundo não serão votados em sessão 
plenária, a menos que uma comissão ou 
um mínimo de quarenta deputados o 
requeiram por escrito, em prazo a fixar 
pelo Presidente, o qual em nenhum caso 
poderá ser inferior a vinte e quatro horas 
antes da abertura da votação.

Os projectos de alteração e as propostas 
de modificação que tenham sido rejeitados 
na comissão competente quanto à matéria 
de fundo não serão votados em sessão 
plenária, a menos que uma comissão, um 
grupo político ou um mínimo de quarenta 
deputados o requeiram por escrito, em 
prazo a fixar pelo Presidente,  o qual em 
nenhum caso poderá ser inferior a vinte e 
quatro horas antes da abertura da votação.

Or. en

Justificação

Já não há razões para que os grupos políticos não possam voltar a apresentar alterações 
orçamentais em sessão plenária e tenham que recorrer ao pesado procedimento de recolha 
de assinaturas.

Alteração 182
Johannes Voggenhuber

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo IV – Artigo 5 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto em vigor Alteração

3. Para serem admissíveis, os projectos 
acima mencionados devem ser 
apresentados por escrito e ser subscritos 
por um mínimo de quarenta deputados ou 
entregues em nome de uma comissão, 
devendo assegurar o respeito pelo 
princípio do equilíbrio entre receitas e 
despesas. O nº 5 do artigo 46º do 
Regimento não é aplicável.

3. Para serem admissíveis, os projectos 
acima mencionados devem ser 
apresentados por escrito e ser subscritos 
por um mínimo de quarenta deputados ou 
entregues em nome de uma comissão ou de
um grupo político, devendo assegurar o 
respeito pelo princípio do equilíbrio entre 
receitas e despesas. O nº 5 do artigo 46º do 
Regimento não é aplicável.
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Or. en

Justificação

Já não há razões para que os grupos políticos não possam voltar a apresentar alterações 
orçamentais em sessão plenária e tenham que recorrer ao pesado procedimento de recolha 
de assinaturas.


	773817pt.doc

