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Antecedentes 

Por carta de 8 de Junho de 2007 (309662) o Presidente Pöttering solicitou à Comissão dos 
Assuntos Constitucionais, nos termos do n.º 1 do artigo 201.º, que examinasse a questão de 
saber se o artigo 116.º deveria ser interpretado de forma a restringir o eventual conteúdo das 
declarações escritas à esfera das actividades "políticas" da União Europeia (analogamente ao 
conteúdo possível das propostas de resolução nos termos do artigo 113.º) ou se também 
poderiam ser tratadas em declarações escritas questões relativas a assuntos administrativos ou 
à organização interna do Parlamento.
O Presidente torna claro que, na sua opinião, de acordo com o artigo 116.º, o conteúdo das 
declarações escritas se deverá restringir às actividades "políticas". Atendendo a uma 
intervenção do Deputado Corbett em plenário, o Presidente decidiu, não obstante, enviar o 
assunto para apreciação à Comissão AFCO.
Nos termos do artigo 201.º, a comissão terá que decidir, em primeiro lugar, se a questão 
poderá ser resolvida através de uma interpretação ou se exige uma modificação do 
Regimento.

A questão

A questão que poderia ser posta à comissão é: crêem os deputados que se deverá estabelecer 
uma distinção entre os assuntos políticos e administrativos nas declarações escritas? Se a 
resposta for sim, então uma questão subsidiária será saber como se pode chegar a uma 
definição clara do que é "político" e do que é "administrativo".

À primeira vista, parece que se pode fazer uma distinção clara entre as duas categorias. No 
entanto, alguns exemplos poderão demonstrar que, em circunstâncias particulares, uma 
distinção entre "actividades políticas" e "questões administrativas" ou "organização interna do 
Parlamento" se poderá tornar muito delicada.

Por exemplo, se o Parlamento decidisse alterar o artigo 29.º do Regimento por forma a que o 
número mínimo de deputados para formar um grupo político fosse de 100 – tal decisão teria 
indubitavelmente consequências políticas, embora aparentasse formalmente ser uma questão 
de organização interna do Parlamento.

Ou, se os Questores decidissem que o uso de um véu ou de uma "burka" não é permitido nas 
instalações do Parlamento – tal decisão revestiria a forma de uma decisão administrativa mas 
teria consequências políticas consideráveis.

Ou, se imaginarmos uma situação hipotética, em que existisse um Grupo Político de 
Fumadores Europeus. Nesse caso, será que uma proibição total do fumo no PE, incluindo nas 
reuniões internas do grupo, seria uma decisão política?

Sugestão para uma possível interpretação 

Pelas razões acima delineadas, afigura-se difícil apoiar uma interpretação que limite o objecto 
possível de uma declaração escrita.
Contudo, uma interpretação poderá clarificar o âmbito das declarações escritas, na medida em 
que possa estabelecer claramente que o conteúdo de uma declaração escrita não excederá a 
forma de uma declaração e, em especial, não conterá qualquer decisão sobre questões para 
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cuja adopção o Regimento preveja procedimentos e competências específicas.

Calendário 

Se se conseguir chegar a consenso na comissão acerca da supracitada interpretação, esta 
poderá ser aprovada imediatamente ou na próxima reunião da comissão. A não ser assim, a 
questão terá que ser reapreciada numa das próximas reuniões.
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