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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu em matéria de regras de 
conduta aplicáveis aos deputados europeus
(2005/2075(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente datada de 18 de Março de 2005,

– Tendo em conta as propostas de alteração do seu Regimento que a Mesa formulou em 7 
de Março de 2005,

– Tendo em conta o artigo 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2005),

A. Considerando que cumpre assegurar que os seus trabalhos possam decorrer com dignidade
e, simultaneamente, preservar a vivacidade dos debates,

B. Considerando que as disposições actuais do seu Regimento não permitem reagir de modo 
adequado a todas as perturbações dos seus trabalhos e de outras actividades que ocorram 
no conjunto das suas instalações,

C. Considerando que, a exemplo do que sucede em todas as Assembleias Parlamentares, há
que estabelecer a possibilidade de adoptar penalizações a aplicar aos seus membros que 
não acatem as regras de conduta, cujos grandes princípios lhe cabe definir, bem como 
definir um procedimento de recurso interno das decisões pelas quais essas penalizações 
sejam decretadas, por forma a garantir os direitos da defesa,    

1. Decide incorporar no seu Regimento as alterações que se seguem;

2. Incumbe a sua Mesa de especificar as regras de conduta preconizadas nestas alterações, no 
prazo máximo de três meses a contar da data da respectiva aprovação;

3. Decide que as alterações em causa entrarão em vigor no primeiro dia do período de 
sessões consecutivo à adopção, pela Mesa, da decisão referida no número precedente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho, à Comissão e aos Parlamentos dos Estados-Membros.
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Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 9, título e nº 1

Regras de conduta Interesses financeiros dos deputados,
regras de conduta e acesso ao Parlamento

1. O Parlamento pode estabelecer regras de 
conduta para os seus membros. Estas 
regras deverão ser aprovadas nos termos 
do nº 2 do artigo 202º, e constarão de 
anexo ao presente Regimento.

1. O Parlamento pode estabelecer regras
em matéria de transparência relativas aos 
interesses financeiros dos seus membros, 
as quais constarão de anexo ao presente 
Regimento.

As regras adoptadas não podem em caso 
algum prejudicar ou restringir o exercício 
do mandato e das actividades, políticas ou 
outras, a ele inerentes.

As regras adoptadas não podem em caso 
algum prejudicar ou restringir o exercício 
do mandato e das actividades, políticas ou 
outras, a ele inerentes.

Justificação

Cumpre adaptar o título do artigo e a redacção do seu nº 1, a fim de os tornar coerentes com 
os aditamentos incorporados por via dos novos números 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 
sexies.  

Alteração 2
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os comportamentos adoptados 
durante as sessões e as reuniões das 
comissões, das delegações e dos restantes 
órgãos do Parlamento, tal como referidos
no título I, capítulo 3, bem como, de 
forma geral, nos edifícios do Parlamento, 
devem respeitar os princípios e valores 
enunciados nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 6º do 
Tratado UE, preservar a dignidade do 
Parlamento e não prejudicar o bom 
desenrolar dos trabalhos deste último.

Justificação

Pretende-se, neste contexto, definir simultaneamente os grandes princípios por que se devem 
pautar os comportamentos dos deputados - o que justifica, nomeadamente, a referência ao 
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artigo 6º do Tratado UE - e o âmbito de aplicação das regras de conduta enunciadas nos 
números que se seguem.

Alteração 3
Artigo 9, nº 1 ter (novo)

1 ter. A Mesa, em plena observância das 
prerrogativas cometidas aos deputados, tal 
como definidas no direito primário e no 
Estatuto que lhes é aplicável, e com base 
nas orientações enunciadas nos nºs 1 bis e 
1 quater do presente artigo, estabelecerá 
regras de conduta detalhadas para os 
membros do Parlamento, para o que 
também terá em conta o carácter pontual, 
recorrente ou permanente dos 
comportamentos que neles são descritos. 
Estas regras, que se aplicam aos órgãos e 
locais enunciados no nº 1 bis, serão 
comunicadas pessoalmente a cada um dos 
deputados e constarão de anexo ao 
presente Regimento.

Justificação

Este número confere à Mesa competência no sentido de precisar detalhadamente regras de 
conduta aplicáveis aos deputados, tendentes a garantir o bom desenrolar dos trabalhos e das 
actividades do Parlamento, em observância e com base nas orientações definidas nos nºs 1 
bis e 1 quater (novos). Obedecendo a uma preocupação de transparência, e no intuito de que 
nehum deputado possa alegar que ignora tais regras, prevê-se ainda no presente número a 
comunicação pessoal e nominativa das regras em causa a cada um dos deputados.

Alteração 4
Artigo 9, nº 1 quater (novo)

1 quater. Cumpre estabelecer uma 
distinção entre comportamentos de 
carácter visual e silenciosos, que podem 
ser tolerados na condição de não serem
injuriosos e/ou difamatórios, de se 
manterem dentro de proporções razoáveis 
e não gerarem conflitos, e 
comportamentos que acarretem a 
perturbação activa de qualquer das 
actividades parlamentares, assim como a 
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divulgação não autorizada de 
informações obtidas no âmbito de um 
procedimento confidencial.

Justificação

Há que enquadrar as modalidades de aplicação que a Mesa virá a adoptar, concedendo uma
certa margem a formas de expressão diversificadas, em benefício dos deputados. É ainda 
necessário criar uma base jurídica que permita tornar extensível o dispositivo às violações 
da confidencialidade, quando esta última seja juridicamente fundada.  

Alteração 5
Artigo 9, nº 1 quinquies (novo)

1 quinquies. As medidas destinadas a 
garantir a observância das regras de 
conduta especificadas pela Mesa, em 
conformidade com o preceituado no nº 1 
ter, encontram-se consignadas nos artigos 
146º a 148º. A Mesa estabelecerá 
orientações relativas à respectiva 
aplicação, tendo em conta o grau de 
gravidade da violação dessas regras, e 
comunicá-las-á pessoalmente a cada um 
dos deputados.

Justificação

Pretende-se simultaneamente remeter para os artigos que estabelecem as medidas passíveis 
de serem tomadas em caso de inobservância das regras de conduta e conferir à Mesa o poder 
de definir orientações respeitantes à aplicação dessas medidas, que, segundo a mesma 
preocupação de transparência a que se aludia no nº 1 ter supra, deverão ser comunicadas a 
cada um dos deputados. 

Alteração 6
Artigo 9, nº 1 sexies (novo)

1 sexies. Os deputados serão responsáveis 
pelo facto de pessoas que empreguem ou a 
quem facilitem o acesso ao Parlamento 
infringirem as regras de conduta 
especificadas pela Mesa, nos termos do nº 
1 ter. O Secretário-Geral certificar-se-á
da observância destas regras pelas 
pessoas em causa e o Presidente adoptará, 
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se for o caso, as medidas apropriadas com 
base nos artigos 146º a 148º.

Justificação

Ficou demonstrado, através de um certo número de casos concretos, que foram provocados 
incidentes por pessoas ligadas a deputados ou cujo acesso ao Parlamento estes haviam 
facilitado. Cumpre, por conseguinte, responsabilizar os deputados visados e permitir ainda 
ao Secretário-Geral que obrigue ao acatamento, por terceiros, que de alguma forma se  
encontrem associados aos deputados, das regras de conduta impostas a estes últimos. 

Alteração 7
Artigo 96, nº 3

3. As reuniões das comissões do 
Parlamento são, em regra, públicas. 
Contudo, as comissões podem, até ao 
momento da aprovação da ordem do dia da 
reunião em causa, estabelecer quais os 
pontos da ordem do dia que serão tratados 
em público ou à porta fechada. Porém, se 
uma reunião tiver lugar à porta fechada, a 
comissão poderá, sem prejuízo do disposto 
nos nºs 1 a 4 do artigo 4º do Regulamento 
(CE) nº 1049/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, autorizar o acesso do 
público aos documentos e à acta dessa 
reunião.

3. As reuniões das comissões do 
Parlamento são, em regra, públicas. 
Contudo, as comissões podem, até ao 
momento da aprovação da ordem do dia da 
reunião em causa, estabelecer quais os 
pontos da ordem do dia que serão tratados 
em público ou à porta fechada. Porém, se 
uma reunião tiver lugar à porta fechada, a 
comissão poderá, sem prejuízo do disposto 
nos nºs 1 a 4 do artigo 4º do Regulamento 
(CE) nº 1049/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, autorizar o acesso do 
público aos documentos e à acta dessa 
reunião. Os documentos abrangidos pelas
derrogações previstas no artigo 4º do 
Regulamento supracitado podem ser 
distribuídos pelo presidente da comissão 
aos membros desta última em envelope 
confidencial. Os artigos 146º a 148º do 
presente Regulamento são aplicáveis a 
quaisquer violações das regras em 
matéria de confidencialidade. 

Justificação

Presentemente, nenhuma disposição habilita um presidente de comissão a difundir aos 
membros da mesma os documentos de natureza confidencial – inclusive os documentos 
internos do Parlamento – de que seja destinatário. Cumpre colmatar esta lacuna, 
preconizando simultaneamente a aplicação de penalizações em caso de violação da 
confidencialidade, cuja observância deve ser contemplada nas regras de conduta, tal como 
especificado no nº 1 quater (novo) do artigo 9º. 
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Alteração 8
Título VI, capítulo 3 bis (novo), título (novo) (a inserir antes do artigo 146º)

CAPÍTULO 3 bis
MEDIDAS A ADOPTAR EM CASO DE 
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE 

CONDUTA

Justificação

A criação de um novo capítulo representa um compromisso tendente a não alterar 
radicalmente a estrutura actual do Regimento, mas que serve simultaneamente o intuito de 
deixar bem claro que as medidas de que aqui se trata não se cingem, em sentido restrito, às 
"sessões" do Parlamento (Título VI, em que se inscrevem os artigos 146º a 148º), aplicando-
se a todos os casos previstos no nº 1 bis (novo) do artigo 9º.  

Alteração 9
Artigo 146º, título e nº 1

Advertências Medidas imediatas
1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que perturbem a ordem durante 
o decorrer da sessão.

1. O Presidente deverá advertir todos os 
deputados que não respeitem as regras 
consignadas ao abrigo dos nºs 1 bis a 1 
quater do artigo 9º. 

Justificação

Cumpre remeter doravante para as regras de conduta estabelecidas no artigo 9º, na sua nova 
redacção, que abarcarão as perturbações originadas durante as sessões, mas que, 
simultaneamente, terão um espectro bastante mais amplo. No intuito de estabelecer uma 
distinção entre este tipo de medidas, a adoptar no momento em que ocorra o incidente, e as 
eventuais penalizações que se possam vir ulteriormente a aditar, procede-se igualmente à 
alteração do título do artigo. 

Alteração 10
Artigo 146º, nº 3

3. Em caso de nova recidiva, o Presidente 
poderá ordenar que o deputado seja 
expulso da sala até ao final da sessão. O 
Secretário-Geral procurará assegurar a 
execução imediata desta medida, podendo 
ser assistido pelos contínuos e, se 
necessário, pelo Serviço de Segurança do 

3. Em caso de nova recidiva ou, nos casos 
de maior gravidade, nomeadamente em
sessões solenes, imediatamente após uma 
primeira advertência que não tenha sido 
acatada, o Presidente poderá ordenar que o 
deputado seja expulso da sala até ao final 
da sessão. O Secretário-Geral procurará 
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Parlamento. assegurar a execução imediata desta 
medida, podendo ser assistido pelos 
contínuos e, se necessário, pelo Serviço de 
Segurança do Parlamento.

Justificação

O Presidente de sessão deve ter a possibilidade de excluir imediatamente um deputado que 
não acate uma única advertência, na medida em que a perturbação que este ocasione seja de 
tal modo grave que prejudique manifestamente o bom desenrolar dos trabalhos e a reputação 
do Parlamento, em particular durante uma sessão solene em que participe um convidado de 
particular relevo. 

Alteração 11
Artigo 146º, nº 3 bis (novo)

3 bis. Sempre que na Assembleia se 
produza agitação que ameace 
comprometer o bom andamento dos 
trabalhos, o Presidente poderá, para 
restabelecer a ordem, interromper a 
sessão por um período determinado ou 
suspendê-la. Se não conseguir fazer-se 
ouvir, o Presidente abandonará a cadeira 
da presidência, o que implica a 
interrupção da sessão. Esta será 
reiniciada por convocação do Presidente.

(Na presente alteração, é transcrito o texto do actual artigo 148º)

Justificação

Pretende-se, neste contexto, proceder a uma transferência da redacção do actual artigo 148º, 
na medida em que as disposições neste último estabelecidas se integram, manifestamente, no 
quadro das medidas imediatas.

Alteração 12
Artigo 146º, nº 3 ter (novo)

3 ter. Se se justificar, atenta a gravidade 
da violação das regras de conduta, o 
Presidente de sessão poderá submeter à 
apreciação do Presidente um pedido de 
aplicação do artigo 147º até ao período de 
sessões seguinte ou à reunião consecutiva
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do órgão em causa.

Justificação

É necessário prever os casos em que não seja o Presidente do Parlamento que presida à 
sessão ou, por analogia, a uma comissão, mas sim um Vice-Presidente, e aqueles em que
esteja em causa um outro órgão do Parlamento ou uma situação que tenha ocorrido no 
interior das instalações deste último, na medida em que não caiba exclusivamente ao 
Presidente do Parlamento adoptar uma das penalizações previstas no artigo 147º, havendo, 
por conseguinte, que estabelecer uma disposição específica que consigne a consulta deste 
último, quando necessária.

Alteração 13
Artigo 147º

Expulsão de deputados Penalizações
1. No caso de um deputado perturbar 
gravemente a ordem ou o funcionamento 
do Parlamento, o Presidente poderá, após 
intimação solene, imediatamente ou até 
ao final do período de sessões seguinte, 
propor ao Parlamento um voto de 
censura, que implicará para o deputado a 
imediata expulsão da sala e a interdição 
de nela entrar por um período de dois a 
cinco dias.

1. Se as medidas previstas no artigo 146º 
não forem pertinentes ou se se revelarem 
insuficientes, ou em caso de infracção 
grave, o Presidente, após ter ouvido o 
deputado em causa, aprovará uma 
decisão fundamentada, na qual serão
estabelecidas as penalizações apropriadas, 
com base nas orientações aprovadas pela 
Mesa nos termos do nº 5 do artigo 9º, e 
notificará o interessado das mesmas, 
assim como os presidentes dos órgãos a 
que pertence, antes de as levar ao 
conhecimento da sessão plenária.

2. O Parlamento decidirá sobre esta 
medida disciplinar em momento a 
estabelecer pelo Presidente, no decurso da 
sessão em que tiverem ocorrido os factos 
que se encontram na sua origem ou, em 
caso de perturbação fora do hemiciclo, 
quando o Presidente tiver sido informado 
ou, em qualquer caso, o mais tardar, 
durante o período de sessões seguinte. O 
deputado em causa tem direito a ser 
ouvido pelo Parlamento antes da votação. 
O tempo de uso da palavra de que disporá 
para esse efeito não poderá exceder cinco 
minutos.

2. As penalizações podem consistir numa 
ou em várias das seguintes medidas:

a) censura; 
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b) perda do direito ao subsídio de estadia 
e/ou ao subsídio para despesas gerais 
durante um período que não poderá ser 
superior a três meses;
c) sem prejuízo do exercício do direito de 
voto em sessão plenária, e sob reserva, 
neste caso, da estrita observância das 
regras de conduta, suspensão temporária,
por um período que pode ir de dois a vinte
dias consecutivos de reunião do 
Parlamento ou de qualquer dos seus 
órgãos, da participação no conjunto ou 
em parte das actividades do Parlamento;
d) apresentação à Conferência dos 
Presidentes, nos termos do artigo 18º, de 
uma proposta passível de culminar na 
suspensão ou na retirada de um ou dos 
mandatos electivos exercidos no 
Parlamento; 
e) recurso às autoridades judiciárias, em 
caso de acto passível de implicar a 
responsabilidade penal, sendo que a 
respectiva comunicação em sessão 
plenária equivale a apresentar à comissão 
competente um pedido de levantamento da 
imunidade parlamentar do deputado 
visado.

3. A votação da medida disciplinar 
requerida será feita por sistema 
electrónico e sem debate. Os 
requerimentos previstos no nº 3 do artigo 
149º ou no nº 1 do artigo 160º não são 
considerados admissíveis.

Justificação

O presente artigo substitui integralmente o actual artigo 147º. O nº 2 passa a conter uma 
escala de penalizações que, com excepção da referida na alínea e), se encontram já previstas 
no artigo 18º e no Anexo VII, secção A, nº 5, do Regimento, bem como nos nºs 3 e 4 do artigo 
11º da Regulamentação referente às Despesas e Subsídios dos Deputados ao Parlamento
Europeu, que a Mesa aprovou (que tratam do subsídio de estadia, ao qual se afigura 
adequado aditar, por analogia, o subsídio para despesas gerais). A alínea e) supracitada, 
visa dar resposta aos casos mais graves, passíveis de sanções penais, e que podem consistir, 
nomeadamente, em actos de agressão física violenta. O nº 1 habilita unicamente o Presidente 
do Parlamento a adoptar as penalizações e estabelece a publicidade a que as mesmas devem 
ficar sujeitas.
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Alteração 14
Artigo 148º

Agitação na Assembleia Vias de recurso internas
Sempre que na Assembleia se produza 
agitação que ameace comprometer o bom 
andamento dos trabalhos, o Presidente 
poderá, para restabelecer a ordem, 
interromper a sessão por um período 
determinado ou suspendê-la. Se não 
conseguir fazer-se ouvir, o Presidente 
abandonará a cadeira da presidência, o 
que implica a interrupção da sessão. Esta 
será reiniciada por convocação do 
Presidente.

1. O deputado contra o qual tenham sido 
decretadas uma ou várias das
penalizações previstas no nº 2, alíneas a) 
a d), do artigo 147º, pode interpor recurso 
interno sem efeitos suspensivos dessa 
decisão junto do Colégio de Questores no 
prazo de duas semanas a contar da 
respectiva notificação.

2. O Colégio dos Questores procederá à 
instrução do recurso interposto, para o 
que tomará conhecimento das razões que 
levaram o Presidente a adoptar a sua 
decisão e ouvirá o deputado visado. 
3. A Mesa, mediante proposta do Colégio 
dos Questores, e o mais tardar quatro 
semanas a contar da data de interposição
do recurso, poderá anular, confirmar ou 
atenuar o alcance da ou das penalizações 
decretadas. Na ausência de decisão no 
prazo imposto, o recurso é considerado 
rejeitado.  

(O texto substituído é transcrito na alteração 11 do presente projecto de relatório – nº 3 bis 
(novo) do artigo 146º)

Justificação

Este artigo é inteiramente novo (o seu conteúdo actual foi transferido para o nº 3 bis (novo) 
do artigo 146º, nele se sistematizando as vias de recurso internas contra as decisões do 
Presidente pelas quais tenha sido decretada uma penalização, com excepção da medida 
prevista no nº 2, alínea e), do artigo 147º, na sua nova formulação, que não se presta, 
manifestamente, a um recurso. O presente artigo assegura o exercício de um recurso interno, 
indispensável em qualquer procedimento contencioso. Institui a Mesa como instância de 
recurso da decisão do Parlamento, confiando a respectiva instrução ao Colégio dos 
Questores, que é o órgão que se encontra em melhor posição para defender os interesses 
pessoais dos deputados. No intuito de garantir simultaneamente a eficácia das medidas e a 
continuidade do procedimento, prevê-se no artigo, por um lado, o carácter não suspensivo do 



PR\567919PT.doc 13/16 PE 357.945v01-00

PT

recurso, e, por outro, a rejeição deste último se a Mesa não decidir nos prazos impostos (que 
têm em conta os prazos para os recursos externos), caso que poderia surgir durante as férias 
parlamentares.



PE 357.945v01-00 14/16 PR\567919PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. OBJECTO DO RELATÓRIO

Tendo em atenção os incidentes que se têm repetido ao longo dos anos, sobretudo – mas não 
exclusivamente – no Hemiciclo, torna-se necessário definir de melhor forma as regras de 
conduta a acatar pelos deputados e os meios para assegurar a respectiva observância, e, 
inclusivamente, penalizar o desrespeito das mesmas. Cumpre, por conseguinte, reflectir na 
alteração das actuais disposições do Regimento (artigos 146º a 148º), que revelaram ser 
manifestamente insuficientes, sem contudo exorbitar da esfera de competências do 
Parlamento, em particular quando se encontram em causa os direitos inerentes ao exercício do 
mandato de deputado e a questão delicada da forma que pode - ou não - revestir a liberdade de 
expressão parlamentar. O objectivo prosseguido pelo relator, ao formular as suas propostas,
consistiu, por conseguinte, em obter um equilíbrio, no intuito de permitir ao nosso Parlamento 
ser vivo, mas digno. Digno, mas vivo.

II. PROBLEMAS EXISTENTES

As perturbações do bom desenrolar dos trabalhos do Parlamento têm aumentado, em 
frequência e em intensidade, ao longo dos anos, e a presente legislatura, devido sem dúvida a 
uma maior heterogeneidade e diversidade na orientação política dos deputados que compõem 
o Parlamento Europeu, tem-se caracterizado desde o seu início pela multiplicação dos 
incidentes.

Entre estes figuram a interrupção reiterada dos oradores, o alvoroço generalizado ou 
provocado por grupos de deputados, a ostentação de cartazes ou de bandeirolas, o traje 
concertado de vestes ornadas de mensagens bem determinadas, e, inclusivamente, agressões 
físicas entre deputados, ou a perturbação de manifestações organizadas pelo Parlamento ou no 
seu interior, inclusive por intermédio de terceiros, aos quais certos deputados tinham 
assegurado o acesso às instalações do Parlamento.

Se bem que tenham ocorrido principalmente no Hemiciclo, estes factos afectaram, por vezes, 
também outras salas de reunião em que se encontravam reunidos órgãos do Parlamento, assim 
como outras áreas nas instalações do Parlamento.

III. ORIENTAÇÕES ADOPTADAS

Tendo em conta a experiência, afigura-se que os instrumentos de que presentemente dispõem 
as autoridades e os órgãos do Parlamento incumbidos de garantir o bom desenrolar dos 
trabalhos já não dão resposta à multiplicação e diversidade dos incidentes, não sendo de 
molde nem a preveni-los, nem a penalizá-los de forma proporcionada ou simplesmente eficaz.

As propostas de alteração do Regimento que o relator submete à apreciação, inclusivamente à 
luz do estudo comparativo da situação existente nos Parlamentos Nacionais (doc. PE 360.483) 
e do parecer que o Serviço Jurídico apresentou na reunião da Comissão dos Assuntos 
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Constitucionais de 13 de Junho de 2005, visam especificar as regras de conduta a respeitar 
pelos membros do Parlamento, quando agem no interior do PE ou no âmbito de actividades a 
que este se encontra associado, bem como definir as eventuais consequências inerentes ao seu 
desrespeito, a fim de garantir simultaneamente o exercício harmonioso das competências 
cometidas ao Parlamento e a dignidade própria de uma Instituição da União e de uma 
Assembleia Parlamentar.

Na medida em que não se encontra em causa, neste âmbito, proceder a uma revisão geral do 
Regimento, as alterações propostas inscrevem-se na estrutura actual do mesmo e não se 
repercutem na numeração dos respectivos artigos.

Torna-se evidente a necessidade de definir, no próprio Regimento, as directrizes por que se 
pautam as regras em causa e a natureza das medidas a adoptar para penalizar a sua 
inobservância, podendo a Mesa ficar habilitada a precisar os respectivos detalhes e a 
estabelecer orientações para a aplicação das penalizações.

A fim de garantir simultaneamente a eficácia, a ausência de politização e a rapidez das 
medidas, afigura-se ainda necessário confiar ao Presidente do Parlamento, e não à sessão 
plenária, o poder de as adoptar, definindo um procedimento de recurso interno no intuito de 
salvaguardar os direitos da defesa.

Com a finalidade de preservar a vivacidade dos debates, evitando ao mesmo tempo que se 
deteriorem, o relator propõe que se estabeleça uma distinção entre as manifestações de 
natureza silenciosa e as que visivelmente obstam ao desenrolar dos trabalhos. As primeiras 
poderiam englobar a "ostentação" das opiniões pessoais sob quaisquer formas, sendo que esta 
só poderá ser tolerada na medida em que não viole o respeito mútuo e não constitua a origem 
directa de perturbações que se inscrevam na segunda categoria. As segundas poderiam abarcar 
todas as perturbações geradas por utilizações intempestivas da palavra, insultos, algazarras ou 
outra desordem organizada, até às acções que afectam a integridade física. A duração e/ou a 
recorrência da "perturbação" deverão, neste contexto, ser igualmente tidas em conta para 
apreciar em que medida poderá a mesma ser tolerada e/ou para determinar a penalização 
aplicável.

Sendo assim, o Presidente da sessão deverá dispor de uma gama de medidas e instrumentos 
que lhe permitam reagir de imediato e com eficácia, antes de mais no intuito de tentar evitar 
que a situação degenere e, seguidamente, fazendo uso da possibilidade, se for o caso, de 
recorrer à assistência dos contínuos, e, inclusive - nos casos de extrema gravidade - do Serviço 
de Segurança do Parlamento (o que, aliás, se encontra já previsto no nº 3 do artigo 146º do 
Regimento), Pessoal que convirá também preparar de melhor forma para tais situações.

Para além das medidas imediatas que se encontram à disposição do Presidente de sessão e que 
o Regimento já prevê, levanta-se, seguidamente, a questão de eventuais penalizações a aplicar 
aos deputados que originem perturbações e dos procedimentos a instituir neste contexto.

Neste intuito, o Presidente do Parlamento, atenta a gravidade dos factos ocorridos, e tendo-lhe 
sido eventualmente apresentado um pedido nesse sentido, deverá dispor do poder de decretar
as penalizações apropriadas, de entre as que se encontram explicitamente previstas no 
Regimento.
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Exceptuando o recurso às autoridades judiciárias, a gama de penalizações propostas limita-se 
a retomar, racionalizando-as, as medidas previstas já no Anexo VII do Regimento, no seu
artigo 18º e na Regulamentação referente às Despesas e Subsídios dos Deputados. Pretende-se
que estas penalizações não afectem o exercício do direito de voto em Plenária pelo deputado, 
porquanto tal acto representa a própria essência do mandato para que foi eleito, isto é, 
primordialmente, a participação no processo legislativo da União.     

Seja qual for a hipótese, deve ser conferida uma margem de apreciação cabal ao Presidente ou 
- em caso de recurso - à Mesa, cabendo-lhes adoptar uma reacção modulada em função da 
relevância do incidente.

Contudo, a partir do momento em que exista uma penalização, cumpre preconizar um 
processo de contraditório que garanta os direitos da defesa e permita ao deputado incriminado 
explicar-se e, se for o caso, recorrer da decisão, sob pena, no caso contrário, de se incorrer no 
risco de recursos para o Tribunal de Justiça.

O relator sugere que a instrução deste recurso interno seja confiada ao Colégio dos Questores, 
que submeterá uma proposta à apreciação da Mesa, a qual deliberará na qualidade de última 
instância antes de expirar o prazo para o recurso externo, que é de dois meses.


