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I. Introdução

O Deputado Saryusz-Wolski, Presidente da Comissão dos Assuntos Externos, com base no 
disposto no artigo 201.º do Regimento do Parlamento Europeu, apresentou ao presidente da 
Comissão AFCO, Deputado Leinen, um pedido de interpretação ou de modificação eventual 
do artigo 182.º do mesmo Regimento.

Salientando o estatuto específico da Comissão AFET, única comissão a ser assistida por duas 
subcomissões (Direitos do Homem – DROI – e Segurança e Defesa – SEDE), o
Deputado Saryusz-Wolski justificou o seu pedido com o desejo de conferir ainda mais 
visibilidade a estas duas subcomissões através do reconhecimento aos seus presidentes do 
estatuto de vice-presidentes da Comissão AFET. Tal reconhecimento permitiria, por exemplo, 
que os presidentes das duas subcomissões presidissem aos trabalhos da Comissão AFET 
quando as questões abordadas fossem da sua competência.

A Conferência dos Presidentes já havia discutido (na sua reunião de 12 de Julho de 2007) a
possibilidade de conferir um estatuto autónomo às duas subcomissões, mas havia chegado a 
uma conclusão negativa. O estatuto das duas subcomissões permaneceu, por isso, inalterado 
no seio da Comissão AFET para garantir uma abordagem coerente e integrada da gestão da
política externa europeia.

Actualmente, o Regimento do Parlamento Europeu não contém qualquer regra específica 
sobre o papel e estatuto dos presidentes das subcomissões no seio da comissão que integram. 
A Comissão AFET solicitou também à Comissão AFCO que analisasse o artigo 182.º no 
intuito de apurar se seria possível adoptar uma interpretação que permitisse reconhecer aos 
presidentes das subcomissões as funções de vice-presidentes ex officio da comissão que as
constituiu, ou, caso contrário, se conviria modificar o Regimento de forma a alterar a actual 
redacção do artigo 182.º do seguinte modo:

Actual redacção Modificações propostas
Artigo 182.º: Mesas das comissões
1.   Na primeira reunião que se seguir à 
eleição dos membros das comissões, nos 
termos do artigo 177.º, estas elegerão o 
respectivo presidente e, em escrutínios 
distintos, um, dois ou três vice-presidentes, 
que constituirão a respectiva mesa. 

Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, para o período compreendido 
entre Janeiro de 2007 e Julho de 2009, as 
mesas das comissões incluirão quatro 
vice-presidentes.

Artigo 182.º:  Mesas das comissões
1.   Na primeira reunião que se seguir à 
eleição dos membros das comissões, nos 
termos do artigo 177.º, estas elegerão o 
respectivo presidente e, em escrutínios 
distintos, um, dois ou três vice-presidentes, 
que constituirão a respectiva mesa. 

Não obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, para o período compreendido entre 
Janeiro de 2007 e Julho de 2009, as mesas das 
comissões incluirão quatro vice-presidentes.
Os presidentes das subcomissões devem ser 
considerados vice-presidentes ex officio da 
comissão no seio da qual as subcomissões 
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foram constituídas.

II. Respostas possíveis da Comissão AFCO

De um ponto de vista jurídico, o objectivo enunciado pela Comissão AFET não parece poder 
ser plenamente alcançado pelo processo interpretativo, dado o cariz exaustivo do disposto no 
artigo 182.º. Com efeito, e no que se refere à actual legislatura, está expressamente previsto 
que cada mesa conte quatro vice-presidentes, ao passo que para as legislaturas seguintes está 
fixado um máximo de três vice-presidentes.

Uma vez excluída a via interpretativa, afigura-se conveniente analisar quais as outras opções 
disponíveis para responder às exigências formuladas pela Comissão AFET.

1. Uma primeira opção consiste em proceder à modificação das disposições do 
Regimento. Se o presidente da Comissão AFET preconiza a modificação do artigo
182.º, seria talvez mais oportuno modificar o artigo 181.º, que diz especificamente 
respeito às subcomissões, através do aditamento de um parágrafo sob a forma de
conclusão que especificasse o papel dos presidentes das subcomissões no seio da 
comissão "mãe" e lhes atribuísse a função de vice-presidentes.

2. A segunda opção a ponderar afigura-se mais prudente. Permitiria, com efeito, 
responder parcialmente aos pedidos formulados pela Comissão AFET sem modificar o 
Regimento. Tal solução assentaria na simples constatação da ausência de disposições 
no Regimento que proíbam expressamente ao presidente da comissão principal 
associar os presidentes das subcomissões aos trabalhos da mesa ou autorizá-los a 
presidirem ao debate de questões especificamente tratadas pelas subcomissões em 
questão. Seria, portanto, admissível que, na prática, o presidente de uma comissão
"mãe" recorresse aos poderes que lhe são já implicitamente reconhecidos para conferir 
uma maior visibilidade às actividades e ao papel dos presidentes das subcomissões. É 
natural que, no exercício destes poderes implícitos, as decisões do presidente
devessem ser submetidas à avaliação da mesa no seu conjunto e obter o seu acordo.

III. Debate realizado na comissão

Aquando do debate preliminar realizado na comissão, em 26 de Maio último, o relator 
apresentou as duas opções supramencionadas para discernir qual das duas seria privilegiada
pela comissão. Independentemente de quais tenham sido as intenções iniciais, o debate 
centrou-se em grande parte na questão – de alcance nitidamente mais geral – do estatuto das 
Subcomissões SEDE e DROI. Alguns deputados aproveitaram, com efeito, a ocasião para 
solicitar a transformação destas duas subcomissões em comissões de pleno direito. Contudo, e 
tal como recordou o Presidente Leinen, a Comissão AFCO não dispõe de qualquer 
competência na matéria. Caberia, de facto, à Conferência dos Presidentes tomar uma tal 
decisão, que deveria depois ser votada pelo Parlamento reunido em sessão plenária.

Em contrapartida, e no que se refere mais especificamente ao tema do pedido apresentado 
pela Comissão AFET, o relator salienta apenas que o debate realizado no seio da comissão 
não permite constatar a existência de um apoio unânime à proposta de modificação.
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IV. Conclusões

À luz das constatações resultantes do debate em comissão, o relator recomenda a adopção de 
uma posição que privilegie a prudência, levando em conta a ausência de um consenso 
suficientemente alargado em prol de uma eventual modificação do Regimento.

Além disso, e tendo em conta a importância dos equilíbrios políticos que, na sua forma actual, 
as disposições em questão permitem estabelecer e preservar, não parece desejável uma 
modificação dos artigos 182.º ou 181.º. Com efeito, as disposições específicas sobre a 
composição das mesas têm subjacente a vontade implícita de garantir, no conjunto das 
comissões, uma representação equitativa e proporcional das principais forças políticas que
compõem o Parlamento. A nomeação de um ou vários vice-presidentes ex officio poderia, 
além disso, comprometer, ou no mínimo tornar mais complexa, a procura de um equilíbrio 
político deste tipo no seio das diferentes comissões parlamentares.

Neste contexto, o relator considera que é possível responder aos pedidos formulados pela 
Comissão AFET sem que seja necessário proceder a uma efectiva modificação do Regimento. 
Este último garante, com efeito, implicitamente, uma margem de manobra suficientemente 
grande ao presidente de cada comissão para gerir as actividades internas da sua própria 
comissão.

Propõe-se, por conseguinte, que a Comissão AFCO submeta ao Parlamento, nos termos do 
n.º 3 do artigo 201.º do Regimento, a seguinte interpretação do n.º 1 do artigo 182.º:

"O n.º 1 do artigo 182.º não proíbe o presidente da comissão principal de associar os 
presidentes das subcomissões aos trabalhos da mesa, ou de lhes permitir que presidam ao 
debate de questões especificamente tratadas pelas subcomissões em questão, sob condição de 
que este processo seja sujeito à apreciação da mesa no seu conjunto e obtenha a sua 
concordância".
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