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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração dos artigos 3º e 4º do Regimento do Parlamento Europeu
(2005/2036(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua Decisão de 14 de Dezembro de 2004 sobre a verificação de
poderes1, designadamente o seu nº 6,

– Tendo em conta a carta do seu Secretário-Geral, de 15 de Fevereiro de 2005,

– Tendo em conta os artigos 201º e 202º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais

(A6-0000/2006),

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

2. Recorda que estas alterações entram em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, para conhecimento, ao 
Conselho e à Comissão.

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 3, nº -1 (novo)

. -1. Após as eleições para o Parlamento 
Europeu, o Presidente convidará as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros a comunicarem sem 
demora ao Parlamento os nomes dos 
deputados eleitos, a fim de que possam 
ocupar o seu lugar no Parlamento desde a 
abertura da primeira sessão que se seguir 
às eleições.
Ao mesmo tempo, o Presidente chamará a 
atenção das referidas autoridades para as 
disposições pertinentes do Acto de 20 de 
Setembro de 1976, convidando-as a 
adoptar as medidas necessárias para 
evitar qualquer incompatibilidade com o 

  
1 JO C 226 E, de 15.9.2005, p. 51; relator: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004. 
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mandato de deputado ao Parlamento 
Europeu.

Justificação

(A presente alteração retoma parcialmente o texto do nº 6 do actual artigo 3º, o qual 
caducará em caso de aprovação) 

Alteração 2
Artigo 3, nº -1 bis (novo)

. -1 bis. Os deputados cuja eleição for 
notificada ao Parlamento deverão 
declarar por escrito, antes de ocuparem o 
seu lugar no Parlamento, que não 
exercem quaisquer funções incompatíveis 
com a qualidade de membro do 
Parlamento Europeu, nos termos do Acto 
de 20 de Setembro de 1976. Enquanto os 
seus poderes não forem verificados ou 
não houver decisão sobre uma eventual 
impugnação, os deputados terão assento 
no Parlamento e nos respectivos órgãos 
no pleno gozo dos seus direitos, desde que 
tenham previamente assinado a 
supramencionada declaração escrita.              
Se, com base em factos do conhecimento 
público, o Presidente tiver de concluir que 
um deputado exerce funções
incompatíveis, nos termos do 
supramencionado Acto, com a qualidade 
de deputado ao Parlamento Europeu, 
informará desse facto o Parlamento e 
proporá a verificação da vaga.  

Justificação

(A presente alteração retoma parcialmente o texto do nº 5 do actual artigo 3º, o qual 
caducará em caso de aprovação) 

Alteração 3
Artigo 3, nº 2, parágrafo 2
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Os mandatos dos deputados só poderão ser 
validados após estes terem feito as 
declarações escritas a que se referem o 
artigo 7º do Acto de 20 de Setembro de 
1976 e o Anexo I ao presente Regimento.

Os mandatos dos deputados só poderão ser 
validados após estes terem feito as 
declarações escritas a que se referem o 
presente artigo e o Anexo I ao presente 
Regimento.

Alteração 4
Artigo 4, nº 4

4. As incompatibilidades resultantes das 
legislações nacionais serão notificadas ao 
Parlamento, que tomará nota do facto.

4. Se a autoridade competente de um 
Estado-Membro notificar o Presidente do
termo do mandato de um deputado ao 
Parlamento Europeu em conformidade 
com a legislação desse Estado-Membro, 
quer devido a incompatibilidades previstas 
no nº 3 do artigo 7º do Acto de 20 de 
Setembro de 1976, quer devido à perda do 
mandato nos termos do nº 3 do artigo 13º 
desse Acto, o Presidente informará o 
Parlamento de que o mandato chegou ao 
seu termo na data comunicada pelo 
Estado-Membro e convidará este a 
preencher a vaga sem demora.       

Logo que as autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou da União ou o 
deputado em questão notifiquem o 
Presidente de qualquer nomeação para 
funções incompatíveis com o exercício do 
mandato de deputado ao Parlamento 
Europeu, o Presidente informará desse 
facto o Parlamento, que verificará a 
abertura de vaga.

Logo que as autoridades competentes dos 
Estados-Membros ou da União ou o 
deputado em questão notifiquem o 
Presidente de qualquer nomeação ou 
eleição para funções incompatíveis com o 
exercício do mandato de deputado ao 
Parlamento Europeu, nos termos dos nºs 1 
e 2 do artigo 7º do Acto de 20 de Setembro 
de 1976, o Presidente informará desse facto 
o Parlamento, que verificará a abertura de 
vaga.

Alteração 5
Artigo 4, nº 6, travessão 2

– Em caso de nomeação para funções 
incompatíveis com o mandato de deputado 
ao Parlamento Europeu, quer a 
incompatibilidade se fundamente em lei 
eleitoral nacional quer no artigo 7º do 

– Em caso de nomeação ou eleição para 
funções incompatíveis com o mandato de 
deputado ao Parlamento Europeu, nos 
termos dos nºs 1 ou 2 do artigo 7º do Acto 
de 20 de Setembro de 1976, a data 
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Acto de 20 de Setembro de 1976, a data 
notificada pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros ou da União ou pelo 
deputado em questão.

notificada pelas autoridades competentes 
dos Estados-Membros ou da União ou pelo 
deputado em questão.

Alteração 6
Artigo 4, nº 7

7. Logo que o Parlamento verifique a 
abertura da vaga, informará desse facto o 
Estado-Membro interessado.

7. Logo que o Parlamento verifique a 
abertura da vaga, informará desse facto o 
Estado-Membro interessado e convidá-lo-á 
a preencher a vaga sem demora.

Alteração 7
Artigo 11, interpretação

Qualquer questão levantada a respeito da 
verificação de poderes durante a 
presidência do Decano será por este 
enviada à comissão encarregada da 
verificação de poderes.

O Decano exercerá os poderes do 
Presidente referidos no segundo 
parágrafo do nº -1 bis do artigo 3º. 
Qualquer outra questão levantada a 
respeito da verificação de poderes durante 
a presidência do Decano será por este 
enviada à comissão encarregada da 
verificação de poderes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Na sua Decisão de 14 de Dezembro de 2004 sobre a verificação de poderes1, o 
Parlamento assinalou que "as alterações introduzidas no Acto de 20 de Setembro de 
1976 pela Decisão 2002/772/CE, Euratom do Conselho, de 25 de Junho de 2002 e 23 
de Setembro de 2002, puseram em destaque a inadequação das disposições dos 
artigos 3º e 4º do Regimento, em especial no tocante à adopção de medidas de 
verificação de situações de incompatibilidade manifesta (decorrente do artigo 7º do 
Acto de 20 de Setembro de 1976) desde o inicio da sessão constitutiva do Parlamento 
Europeu". A Comissão dos Assuntos Constitucionais foi encarregada de apreciar "a 
questão da alteração dos artigos 3º e 4º do Regimento, para, por um lado, os adaptar 
às disposições do Acto de 20 de Setembro de 1976, na sua versão alterada, e, por 
outro lado, para que sejam estabelecidas disposições que permitam ao Parlamento 
Europeu reagir nos casos de incompatibilidade manifesta, a fim de que este se possa 
reunir com a sua composição integral desde a sessão constitutiva".

2. A competência do Parlamento Europeu em matéria de verificação de poderes dos seus 
membros decorre do artigo 12º do supramencionado Acto, nos termos do qual o 
Parlamento registará os resultados proclamados oficialmente pelo Estados-Membros 
e deliberará sobre as reclamações que possam eventualmente ser feitas com base nas 
disposições do presente Acto, com excepção das disposições nacionais para que ele 
remete. Por outras palavras, o Acto confere ao Parlamento Europeu a responsabilidade 
de garantir a legalidade da sua composição, no que diz respeito à aplicação das 
disposições do Acto.

3. O Regimento do Parlamento deve, por tal motivo, prever os instrumentos processuais 
adequados para garantir, a todo o momento, que o Parlamento delibera na sua 
composição legal.

4. Surgiram algumas dificuldades práticas na aplicação das disposições do Acto, 
sobretudo devido ao facto de, em alguns casos, as autoridades competentes dos 
Estados-Membros notificarem tardiamente os nomes dos candidatos eleitos e,
relativamente à alteração do artigo 7º do Acto, determinando a incompatibilidade entre 
o mandato de deputado ao Parlamento Europeu e a qualidade de membro de um 
Parlamento nacional.

5. Em parte, as propostas desenvolvidas no presente relatório consagram no Regimento 
as melhores práticas desenvolvidas pela Administração do Parlamento2. Na medida em 
que são inovadoras, visam proporcionar instrumentos que são, ao mesmo tempo, de 
aplicação simples e respeitam plenamente os direitos estatutários e a dignidade dos 
deputados ao Parlamento. Propõe-se, além disso, em nome da transparência, um 
reajustamento das disposições pertinentes, seguindo a ordem cronológica das várias 
fases do processo.

  
1 JO C 226 E, de 15.9.2005, p. 51; relator: Giuseppe Gargani, A6-0043/2004.
2 A prática actualmente seguida é descrita numa nota dos serviços do Parlamento, publicada na Comunicação 
aos Membros PE 368.027 v01-00. 
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6. A alteração 1 reconhece a prática existente de contactar as autoridades dos 
Estado-Membros, chamando a atenção para a necessidade de uma notificação 
tempestiva, para garantir o funcionamento adequado do Parlamento recém-eleito 
desde a sessão constitutiva. Afigura-se, além disso, adequado recordar aos 
Estados-Membros a sua responsabilidade na verificação da ausência de qualquer 
incompatibilidade, antes de procederem à notificação.

7. A alteração 2 propõe uma inovação, com o objectivo de evitar situações em que um 
deputado eleito, a exercer funções incompatíveis, possa participar nas decisões do 
Parlamento. De acordo com a alteração proposta, a declaração actualmente exigida, 
nos termos do segundo parágrafo do nº 2 do artigo 3º, atestando que o deputado não 
exerce quaisquer funções incompatíveis com a qualidade de membro do Parlamento 
Europeu, em conformidade com o artigo 7º do Acto de 20 de Setembro de 1976, 
deveria ser entregue por cada deputado antes de ocupar o seu lugar no Parlamento. O 
direito a ter assento no Parlamento e nos seus órgãos, bem como a gozar de todos os 
direitos correspondentes, ficaria condicionado à prévia entrega da declaração em 
causa. Manter-se-ia em vigor a disposição prevista no segundo parágrafo do nº 2 do 
artigo 3º, segundo a qual não poderá ser confirmada a validade do mandato na 
ausência de tal declaração.

8. Dado que, em caso de incompatibilidade, os factos relevantes são geralmente do 
conhecimento público, uma declaração prévia desse tipo afigura-se constituir garantia 
suficiente de que nenhum deputado a exercer funções incompatíveis terá assento no 
Parlamento. Por outro lado, no caso de um deputado recusar a entrega da declaração 
antes de ocupar o seu lugar, tal constituirá motivo suficiente para suspeitar da eventual 
existência de incompatibilidade, justificando assim que o deputado em questão seja 
impedido de gozar os seus direitos até à entrega da declaração ou ao esclarecimento da 
situação por outras vias.

9. A segunda inovação contida na alteração 2 reside na competência explícita que é 
atribuída ao Presidente do Parlamento para informar este quando, tendo por base 
factos do conhecimento público, se estabelecer para além de qualquer dúvida razoável 
que um deputado exerce funções incompatíveis. Em conformidade com as disposições 
do Acto de 20 de Setembro de 1976, tal permitiria ao Parlamento verificar a existência 
de vaga.

10. A alteração 3 limita-se a propor um ajustamento técnico, dado que a declaração em 
causa não é exigida pelo Acto de 20 de Setembro de 1976. Este requisito constitui uma 
norma processual que o Parlamento estabeleceu legitimamente no seu Regimento, a 
fim de aplicar correctamente as disposições do Acto.

11. As alterações 4, 5 e 6 limitam-se a adaptar as disposições do Regimento do 
Parlamento às disposições do Acto de 20 de Setembro de 1976, alterado pelas decisões 
de 25 de Junho e de 23 de Setembro de 2002.

12. A alteração 7 propõe uma interpretação do artigo 11º no que diz respeito ao Decano, 
permitindo que este proponha ao Parlamento a resolução de qualquer caso manifesto
de incompatibilidade que surja durante a sessão constitutiva.


