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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

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

Texto actual Alteração

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

1. Serão disponibilizados aos membros os
seguintes documentos:
a ) o projecto de orçamento apresentado 
pela Comissão;
b) a exposição do Conselho sobre as suas 
deliberações quanto ao projecto de 
orçamento;
c) a posição do Conselho sobre o projecto 
de orçamento, elaborada nos termos do  
n.º 3 do artigo 314.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia ;
d) o projecto comum do Comité de 
Conciliação;
e) qualquer projecto de decisão sobre os 
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 
poderá emitir parecer. 
3. O Presidente fixará um prazo dentro do 
qual as comissões interessadas em emitir 
parecer o devem comunicar à comissão 
competente quanto à matéria de fundo.
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Or. en

Justificação

Esta alteração propõe pequenas modificações ao projecto de relatório: suprime as 
referências aos artigos do Tratado CEEA, uma vez que serão revogadas nos termos do artigo 
5.º do Protocolo 2 que altera o Tratado CEEA. Propõe também a substituição da actual 
expressão “impressos e distribuídos” por “disponibilizados aos membros”, o que se afigura 
mais adequado tendo em vista a natureza e dimensão de alguns documentos.

Alteração 2

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

Texto actual Alteração

Artigo 69.º-E (*)
Conciliação orçamental

1. O Presidente convoca o Comité de 
Conciliação, nos termos do n.º 4 do artigo 
314.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.
2. O número de membros da delegação 
que representa o Parlamento nas reuniões 
do Comité de Conciliação no processo 
orçamental será igual ao da delegação do 
Conselho.
3. 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 pode delegar estas funções 
num Vice-Presidente com experiência em 
questões orçamentais ou no presidente da 
comissão competente para as questões 
orçamentais.
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4. São aplicáveis os n.ºs 2, 4, 5, 7 e 8 do 
artigo 64.º.
5. Caso 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 da data desse 
acordo. São aplicáveis os n.ºs 2 e 3 do 
artigo 65.º.
6. O projecto comum, na sua globalidade, 
será objecto de uma única votação. A 
votação será nominal O projecto comum 
considera-se aprovado a menos que seja 
rejeitado pela maioria dos membros que 
compõem o Parlamento.
7. Se o Parlamento aprovar o projecto 
comum e o Conselho o rejeitar, a 
comissão competente quanto à matéria de 
fundo pode 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.
A votação da confirmação será colocada 
na ordem do dia de uma sessão do 
Parlamento a realizar no prazo de catorze 
dias a contar da data da comunicação 
pelo Conselho da sua rejeição do projecto 
comum.
As alterações consideram-se confirmadas 
se forem aprovadas pela maioria dos 
membros que compõem o Parlamento e 
por três quintos dos votos expressos.

Or. en

Justificação

A referência a uma “proposta de rejeição” do projecto comum feita no projecto de relatório 
é desnecessária, dado que só pode haver um único voto sobre o texto na sua globalidade. 
Além disso, devido à maioria especial necessária para a rejeição do projecto comum, seria 
gerador de confusão considerar uma votação sobre o texto na sua globalidade em paralelo 
com uma votação sobre uma eventual proposta de rejeição. É também necessário considerar 
a necessidade de o PE reagir no prazo de catorze dias à eventual rejeição do projecto comum 
por parte apenas do Conselho, e relembrar as condições nas quais as alterações se 
consideram confirmadas.
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Alteração 3

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

Texto actual Alteração

Artigo 69.º-G (*)
Trílogo financeiro

O Presidente participará em reuniões 
regulares entre os Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, convocados por iniciativa da 
Comissão, no quadro dos procedimentos 
orçamentais a que se refere o Título II da 
Parte VI do TFUE. O Presidente tomará, 
todas as medidas necessárias para 
promover a consulta e a aproximação das 
posições das instituições a fim de facilitar 
a implementação dos supracitados 
procedimentos.
O Presidente do Parlamento pode delegar 
esta tarefa num Vice-presidente que tenha 
experiência em questões orçamentais ou 
no presidente da comissão competente 
para as questões orçamentais.

Or. en

Justificação

O novo artigo proposto no projecto de relatório aplica-se a todos os procedimentos sobre 
questões financeiras enumeradas no Título II da Parte VI do TFUE ( expressão preferível a
“no presente capítulo”) e não apenas ao processo orçamental anual; assim este artigo deve 
ser colocado na parte final do título e não no meio das normas relativas ao procedimento
orçamental anual. 


