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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Procedimentos seguidos no acolhimento dos novos deputados 

Junto enviamos uma nota transmitida pelo Director-Geral da DG Presidência ao Presidente da 
Comissão dos Assuntos Constitucionais, que descreve os processos actualmente seguidos para 
o acolhimento dos novos deputados.
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Bruxelas, 26 de Janeiro de 2006

NOTA À ATENÇÃO DO DEPUTADO JO LEINEN
Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais

Assunto: Procedimentos seguidos no acolhimento dos novos deputados 

Acolhimento dos deputados eleitos
Por ocasião das eleições europeias, é organizado um serviço especial de acolhimento, em 
Bruxelas e em Estrasburgo, por um período que vai da data das eleições ao final da semana da 
sessão constitutiva, no intuito de facilitar os primeiros contactos dos deputados com a 
Instituição antes do início do respectivo mandato. Todos os deputados são informados, na sua 
própria língua, das formalidades a que se encontram obrigados e dos documentos a apresentar 
para que a tomada de posse ocorra nas melhores condições.

Os deputados recebem uma pasta com documentos (Regimento do Parlamento, 
Regulamentação referente às Despesas e Subsídios, Guia Prático dos Deputados, etc.), de 
modo a poderem aceder às diferentes fontes de informação parlamentar.
Para além disso, o Secretariado-Geral do Parlamento organiza, por ocasião das eleições 
europeias, um seminário de informação destinado a todos os novos deputados, para lhes 
explicar o funcionamento da Instituição.

Este seminário realiza-se em Bruxelas durante o período de reuniões dos grupos políticos que 
antecede a sessão constitutiva, ou em Estrasburgo, durante a sessão constitutiva.

Formalidades a cumprir pelos deputados eleitos ou reeleitos
Logo que cheguem ao Parlamento, cumpre aos deputados eleitos ou reeleitos o preenchimento 
dos seguintes documentos:

• Ficha informativa, da qual constarão os respectivos dados pessoais e o curriculum 
vitae. 
Estes dados constituem a base de todas as formalidades de carácter administrativo 
necessárias ao início de funções.
Os dados são igualmente utilizados para as seguintes publicações:

- Lista dos Deputados
- Vade-Mécum
- Deputados do Parlamento Europeu.

Estes dados são também inseridos na base de dados DPE, que alimenta o servidor 
Europarl com dados que não sejam de carácter privado, de modo a torná-los acessíveis 
ao público.

• Declaração de interesses financeiros, nos termos do artigo 9.º e do Anexo I do 
Regimento
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Nos termos do segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 3.º do Regimento, o deputado 
deverá actualizar esta declaração anualmente, para que o mandato de deputado seja 
considerado válido e para que o deputado possa ser designado titular de um cargo do 
Parlamento ou de uma das suas instâncias.

• Declaração que ateste que os deputados não exercem quaisquer funções 
incompatíveis com o mandato de deputado ao Parlamento Europeu (artigo 7.º do 
Acto relativo à eleição dos deputados do Parlamento Europeu por sufrágio universal 
directo).

Esta declaração é igualmente obrigatória para que o mandato de deputado seja 
considerado válido.

Incompatibilidades
Aquando da organização da sessão constitutiva da presente legislatura, os serviços da 
Direcção-Geral da Presidência foram confrontados com as dificuldades decorrentes das novas 
disposições do artigo 7.º do Acto relativo à eleição dos deputados do Parlamento Europeu por 
sufrágio universal directo, que define novos casos de incompatibilidade, dentre os quais 
convém recordar a incompatibilidade entre o mandato de deputado nacional e o mandato 
europeu.
Perante a eventualidade de que deputados recém-eleitos pudessem, na sessão constitutiva, 
encontrar-se em situação de incompatibilidade com as disposições previstas nos números 1 e 
2 do supracitado artigo 7.º, o Secretário-Geral e o Secretário-Geral Adjunto, nas semanas que 
antecederam a primeira reunião do novo Parlamento, dirigiram-se às autoridades competentes 
dos países relativamente aos quais eram conhecidos casos de incompatibilidade, chamando a 
atenção para o facto de que os deputados eleitos que, em 20 de Julho, desempenhassem 
funções incompatíveis com o mandato europeu, não poderiam ocupar o seu lugar no 
Parlamento Europeu na sessão constitutiva.
Além disso, o Secretariado-Geral do Parlamento certificou-se de que os deputados eleitos 
tinham apresentado, antes do início da sessão constitutiva, a declaração que atesta que, no 
momento de assumir as respectivas funções, não exerceriam nenhum cargo incompatível com 
o mandato europeu.
Cumpre também assinalar que, no âmbito da preparação das eleições, o Secretário-Geral do 
Parlamento se dirigiu, em 8 de Outubro de 2003, aos Representantes Permanentes dos novos 
Estados-Membros, solicitando-lhes que comunicassem os nomes e os endereços das 
autoridades competentes dos respectivos países para comunicarem ao Parlamento Europeu o 
nome dos deputados eleitos. Em 3 de Dezembro 2003, uma carta análoga foi dirigida 
igualmente aos Representantes Permanentes dos antigos países. Vinte e um dos vinte e cinco 
Estados deram seguimento a este pedido (a Bélgica, Chipre, a França e o Luxemburgo ainda 
não responderam). 

Harald RØMER
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