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REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 

Texto em vigor 
 

Alterações 

Alteração 1 

Capítulo 4, título 

GRUPOS POLÍTICOS GRUPOS POLÍTICOS E NACIONAIS 

 

Alteração 2 

Artigo 29, título 

Constituição dos grupos políticos Constituição dos grupos políticos e 
nacionais 

 

Alteração 3 

Artigo 29, nº 1, parágrafo 1 

1. Os deputados podem constituir-se em 
grupos por afinidades políticas. 

1. Os deputados podem constituir-se em 
grupos por afinidades políticas ou 
nacionais. 

 

Alteração 4 

Artigo 29, nº 2 bis (novo) 

  2 bis. Cada grupo nacional será constituído 
por mais de metade dos deputados da 
delegação de um Estado-Membro. 

 

Alteração 5 

Artigo 29, nº 2 ter (novo) 

  2 ter. Os deputados ao Parlamento 
Europeu que representam minorias étnicas 
podem aderir aos grupos nacionais de 
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outros Estados-Membros, se assim o 
entenderem, contanto que o grupo nacional 
esteja disposto a acolhê-los. 

 

Alteração 6 

Artigo 29, nº 4 

4. A constituição dos grupos políticos deverá 
ser declarada ao Presidente. Dessa 
declaração deve constar a denominação do 
grupo, o nome dos deputados que o integram 
e a composição da respectiva mesa. 

4. A constituição dos grupos políticos ou 
nacionais deverá ser declarada ao 
Presidente. Dessa declaração deve constar a 
denominação do grupo, o nome dos 
deputados que o integram e a composição da 
respectiva mesa. 

 

Alteração 7 

Artigo 30, título 

Actividades e situação jurídica dos grupos 
políticos 

Actividades e situação jurídica dos grupos 
políticos e nacionais 

 

Alteração 8 

Artigo 30, nº 1 

1. Os grupos políticos exercem as suas 
funções no quadro das actividades da União, 
incluindo as missões que o Regimento lhes 
comete. Os grupos políticos dispõem de um 
secretariado, no quadro do organigrama do 
Secretariado-Geral, de estruturas 
administrativas e das dotações inscritas no 
orçamento do Parlamento para esse fim. 

1. Os grupos políticos e nacionais exercem 
as suas funções no quadro das actividades da 
União, incluindo as missões que o 
Regimento lhes comete. Os grupos políticos 
e nacionais dispõem de um secretariado, no 
quadro do organigrama do Secretariado-
Geral, de estruturas administrativas e das 
dotações inscritas no orçamento do 
Parlamento para esse fim. 

 

Alteração 9 

Artigo 30, nº 3 

3.Na regulamentação serão consignadas as 
consequências administrativas e financeiras 
resultantes da dissolução de qualquer grupo 
político. 

3. Na regulamentação serão consignadas as 
consequências administrativas e financeiras 
resultantes da dissolução de qualquer grupo 
político ou nacional. 
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Alteração 10 

Artigos 12, 18, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 61, 62, 64, 82, 83, 90, nº 4, 97, nº 2, 99, nº 4, 101, nº 3, 
102, nº 3, 103, nº 2, 103, nº 4, 108, nº 1, 114, nº 1, 115, nº 1, 115, nº 3, 115, nº 6, 131, nº 1, 

131, nº 2, 131, nº 3, 132, nº 1, 133, nº 1, 133, nº 3, 133, nº 4, 134, nº 1, 140, 142, nº 2, 142, nº 
3, 143, nº 4, 150, 151, nº 4, 155, nº 5, 157, nº 1, 160, nº 1, 160, nº 2, 161, nº 2, 163, nº 1, 168, 
nº 1, 168, nº 2, 169, nº 1, 169, nº 2, 170, nº 1, 170, nº 4, 171, 177, nº 1, 177, nº 4, 178, nº 1, 

178, nº 2, 188, nº 2, 200, nº 1, 201, nº 4, 
 e ANEXO II, parte B, nº 3, ANEXO, parte III, pontos 5 e 6, 

ANEXO IV, artigo 2, nº 2, artigo 3, nº 2 e artigo 7, nº 2, e ANEXO XV, ponto 1.3 

Em consequência das alterações acima propostas e em complemento das mesmas, as disposições 
(artigos e os anexos) do Regimento enumeradas na presente alteração devem ser alteradas por 
forma a que a expressão "grupo político/grupos políticos" seja sempre substituída pelas 
expressões "grupo político e nacional/ grupos políticos e nacionais" ou "grupo político ou 
nacional/ grupos políticos ou nacionais", quando adequado. 
 

************************ 

Justificação 

Diversos Estados-Membros na União Europeia têm necessidades e prioridades específicas, 
que devem ser debatidas para além das fronteiras políticas, frequentemente em consulta com 
o Embaixador do seu país junto da União Europeia e o seu pessoal. A prática actual de 
organizar reuniões das delegações nacionais de grupos políticos específicos não esgota toda 
a gama de preocupações que podem ser relevantes para um assunto particular, do ponto de 
vista dos interesses dos países individuais. Para que tais consultas para além das fronteiras 
políticas possam ser eficazes, os grupos nacionais devem ter um estatuto adequado no 
Parlamento e dispor dos meios técnicos necessários (salas, pessoal, etc.). 

A participação num grupo nacional não deve impedir que um deputado pertença a um grupo 
político da sua escolha, ou permaneça no grupo dos não-inscritos. Por esse motivo, a actual 
redacção do capítulo 4 do Regimento afigura-se inadequada. 
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