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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre um novo artigo 204º bis relativo a corrigendas ao Regimento do Parlamento 
Europeu
(2005/2041(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente datada de 10 Março de 2005,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2007),

1. Decide incorporar no seu Regimento a alteração que se segue;

2. Recorda que esta alteração entra 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 204 bis (novo)

Corrigendas
1. Sempre que seja detectado um erro 
num texto aprovado pelo Parlamento, o 
Presidente transmitirá um projecto de 
corrigenda à comissão competente. 
2. Sempre que seja detectado um erro 
num texto aprovado pelo Parlamento que 
tenha sido objecto de acordo com as 
demais instituições, o Presidente tentará 
obter o acordo dessas instituições sobre as 
correcções necessárias antes de proceder 
em conformidade com o nº 1. 
3. A comissão competente examinará o 
projecto de corrigenda e apresentá-lo-á ao 
Parlamento caso considere que foi 
cometido um erro que pode ser corrigido 
da forma proposta.
4. A corrigenda será anunciada no 
período de sessões seguinte. Será 
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considerada aprovada salvo se, nas 
quarenta e oito horas que se seguem à sua 
comunicação, um grupo político ou, no 
mínimo, quarenta deputados, solicitarem 
que seja submetida a votação. No caso de 
a corrigenda não ser aprovada, será 
devolvida à comissão competente, que 
poderá propor uma corrigenda alterada 
ou encerrar o processo.
5. As corrigendas aprovadas serão 
publicadas da mesma forma que o texto a 
que se referem. O nº 3 do artigo 66º e os 
artigos 67º e 68º aplicam-se mutatis 
mutandis. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Antecedentes

Já antes das eleições para o Parlamento Europeu de Junho de 2004 tinha-se solicitado à 
Comissão dos Assuntos Constitucionais que examinasse a pertinência de incluir no 
Regimento do Parlamento Europeu disposições específicas sobre a revisão jurídico-linguística 
de textos, nomeadamente tendo em vista a aprovação desses textos em co-decisão em 
primeira leitura, bem como sobre os procedimentos internos para corrigendas no âmbito dos 
processos de co-decisão.1

Assim, foi apresentado à comissão um projecto de relatório em que se abordava a primeira 
pergunta e em que se propunha que fosse prevista a possibilidade de, nessas circunstâncias, a 
votação final ser adiada. Esse projecto de relatório não pôde ser apresentado em tempo útil 
para a plenária, pelo que caducou2. 

Um ano mais tarde, ambas as perguntas foram novamente apresentadas à comissão3. 

Dado que a questão da revisão jurídico-linguística dos textos no âmbito do processo de co-
decisão já tinha sido evocada na Declaração Comum do Parlamento, do Conselho e da 
Comissão de 4 de Maio de 1999 sobre as modalidades práticas do novo processo de co-
decisão4, e que, de qualquer forma, o acordo interinstitucional tinha de ser revisto, a Comissão 
dos Assuntos Constitucionais decidiu aguardar os resultados das negociações antes de 
examinar eventuais alterações ao Regimento. 

Uma vez que essas negociações conduziram a disposições mais circunstanciadas no tocante à 
finalização jurídico-linguística dos textos aprovados em primeira ou segunda leitura ou 
durante a conciliação5, a primeira pergunta apresentada à comissão pode ser considerada 
como resolvida pelo que não necessita de uma alteração do Regimento, pelo menos de 
momento. O presente relatório incide, por conseguinte, apenas sobre a segunda pergunta, 
nomeadamente a introdução de disposições relativas à elaboração de corrigendas. O 
Parlamento, ao contrário do Conselho, não dispõe, até à data, de disposições na matéria6. 

2. A disposição proposta 

Durante as actividades parlamentares, mesmo que os serviços trabalhem com o maior zelo 
possível, é susceptível que sejam cometidos erros. No que diz respeito às actividades 

  
1Carta do Presidente Cox ao presidente Napolitano 201539 de 11 de Março de 2004. 
2 Projecto de relatório 2004/2027(REG) de 31 de Março de 2004, relator: Richard Corbett.
3Carta 201364 de 10 de Março de 2005 de Josep Borrell Fontelles, Presidente do Parlamento Europeu, a Jo 
Leinen, presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais. 
4JO C 148 de 28.5.1999, p. 1. 
5 Cf. texto resultante da reunião a nível político de 13 de Dezembro de 2006, na pendência da sua aprovação pela 
Conferência dos Presidentes (secção IV, pontos 2 a 6). 
6O Conselho dispõe de modelos para a elaboração de corrigendas na sua Compilação de modelos de actos a 
serem aprovados pelo Conselho da União Europeia. 
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legislativas da União Europeia, isto fica nomeadamente a dever-se aos prazos a cumprir, à 
participação de pelo menos três instituições e à pluralidade de línguas usadas. Por 
conseguinte, é inegável a necessidade de se prever processos adequados e juridicamente 
seguros para a correcção de eventuais erros. Numa sentença recente, o Tribunal de Justiça 
reconheceu a admissibilidade e a necessidade de corrigendas1. 

A nova disposição proposta ao Regimento destina-se a colmatar esta lacuna. A sua 
formulação é vaga a fim de cobrir todos os tipos de erros: erros mais ou menos óbvios, de 
natureza formal ou linguística, que aparecem apenas em determinadas versões linguísticas, ou 
ainda cuja natureza se revista de maior ou menor importância. A nova disposição proposta 
abarca os processos legislativos, onde é provável que exista uma maior necessidade de 
corrigendas, embora se aplique igualmente às actividades não legislativas do Parlamento e à 
celebração de acordos interinstitucionais. 

É igualmente proposto que o processo conducente à aprovação de uma corrigenda seja 
partilhado entre o Presidente, a comissão responsável pelo texto em que tenha sido detectado 
o erro e o Parlamento reunido em sessão plenária. 
 

O Presidente assegurará que as deliberações do Parlamento sejam desenroladas correctamente 
e que os textos aprovados estejam em conformidade com o Regimento (artigo 19º). Além 
disso, em relação aos processos legislativos sujeitos à co-decisão do Parlamento e do 
Conselho, o Presidente deverá verificar os textos acordados com o Conselho tendo em vista a 
sua aprovação conjunta (artigo 66º) e proceder à sua assinatura, conjuntamente com o 
Presidente do Conselho, antes da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Por
conseguinte, o Presidente, assistido pelo Secretário-Geral, encontra-se na melhor posição no 
âmbito da estrutura institucional do Parlamento para encetar a correcção de um erro. 

No entanto, para efeitos de transparência e de responsabilização política, o órgão político de 
que tenha partido o texto em questão, ou seja "a comissão competente", deve ser associada de 
forma adequada. Competirá a esta avaliar o tipo de erro e determinar se o mesmo pode ser 
corrigido da forma proposta. Em alguns casos poderá mesmo chegar à conclusão que não 
convém elaborar uma corrigenda, mas que a Comissão deve apresentar uma proposta 
legislativa formal. 

A fim de garantir a responsabilização do Parlamento enquanto instituição, deverá prever-se 
uma forma de confirmar a necessidade de uma corrigenda em plenária. Esta necessidade terá 
de ser contrabalançada com o requisito de não sobrecarregar a ordem de trabalhos do 
Parlamento nomeadamente durante os períodos de votação. A solução proposta no presente 
documento é utilizada de forma similar noutros casos previstos no Regimento, como, por 
exemplo, a eleição dos membros das comissões (artigo 177º, nº 3) ou interpretações de 
disposições do Regimento (artigo 201º). 

  
1 Sentença proferida pelo Tribunal em 12 de Dezembro de 2006 no processo C-380/03, República Federal da 
Alemanha contra Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, pontos 126 e 127. 


