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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 201º do Regimento do Parlamento Europeu
(2006/2192(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de alteração do seu Regimento (B6-0166/2006),

– 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 201, nº 1

1. Em caso de dúvida quanto à aplicação 
ou interpretação do presente Regimento, e 
sem prejuízo de decisões anteriores sobre 
a matéria, o Presidente poderá decidir 
enviar a questão à comissão competente, 
para apreciação.

1. Em caso de dúvida quanto à aplicação 
ou interpretação do presente Regimento, o 
Presidente poderá decidir enviar a questão 
à comissão competente, para apreciação.

Em caso de apresentação de um ponto de 
ordem, nos termos do artigo 166º, o 
Presidente poderá igualmente enviar a 
questão à comissão competente.

Os presidentes das comissões poderão 
actuar do mesmo modo no caso de tais 
dúvidas surgirem durante os trabalhos em 
comissão e se relacionarem com esses 
trabalhos.



PE 384.620v01-00 4/6 PR\653982PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 9 de Março de 2006, o presidente da Comissão dos Assuntos Jurídicos, Giuseppe Gargani, 
apresentou uma proposta de alteração do artigo 201º, relativo à aplicação do Regimento, 
tendo por objectivo permitir que os presidentes das comissões submetam as questões de 
interpretação do Regimento à comissão competente, sob determinadas condições, a fim de 
obterem uma orientação autorizada para o futuro. Até ao momento, só o Presidente do 
Parlamento detém essa competência.

Como salienta, a justo título, o Deputado Gargani, os presidentes das comissões são 
constantemente chamados a aplicar e, portanto, a interpretar o Regimento no exercício das 
suas funções. Esta realidade reflecte-se, em parte, no artigo 186º, que declara aplicável em 
comissão toda uma série de artigos respeitantes à sessão plenária. Uma das disposições 
declaradas aplicáveis, o nº 5 do artigo 166º, confere já actualmente ao presidente de uma 
comissão a possibilidade de submeter à comissão competente uma questão suscitada como 
invocação do Regimento. Tal possibilidade limita-se, porém, às questões suscitadas no âmbito 
de reuniões das comissões, ao passo que a necessidade de clarificação do Regimento surge 
frequentemente relacionada com outras questões, como a da cooperação entre comissões, das 
funções correspondentes ao Parlamento em sessão plenária e às comissões parlamentares, etc..

A solução adequada para esse problema parece consistir na atribuição aos presidentes das 
comissões, através da alteração do artigo 201º proposta no presente relatório, de competências 
mais genéricas de interpretação do Regimento. Tais competências restringir-se-iam às 
questões surgidas durante os trabalhos da comissão e relacionadas com esse mesmo trabalho. 
A competência geral do Presidente, prevista no citado artigo, não seria posta em causa.

Na mesma ocasião, a redacção do artigo 201º poderia ser melhorada em dois aspectos:

Poderia ser suprimido o segundo parágrafo do nº 1, dada a redundância com o nº 5, terceira 
frase, do artigo 166º, que tem exactamente o mesmo objecto e produz o mesmo efeito.

Não se afigura necessária a expressão "sem prejuízo de decisões anteriores sobre a matéria", 
dado ser óbvio que as decisões anteriormente adoptadas pelo Presidente ao aplicar o 
Regimento não são afectadas na sua validade por uma interpretação dada posteriormente. Tal 
ideia é expressa no nº 6 do mesmo artigo, nos seguintes termos: "As interpretações 
constituirão precedente para a aplicação e interpretação futuras do artigo ou artigos em 
questão." (sublinhado do autor).
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9.3.2006

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU
(B6-0166/2006)

apresentada nos termos do artigo 202º do Regimento

por Giuseppe Gargani

Alteração do artigo 201º

REGIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 201º, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os presidentes das comissões poderão 
submeter à comissão competente as 
questões de interpretação do Regimento 
que se coloquem no exercício das 
competências atribuídas às comissões pelo 
Regimento.

Or. fr

Justificação

Os presidentes das comissões e das delegações são chamados a aplicar e a interpretar o 
Regimento no exercício das suas funções. É, por conseguinte, necessário dar-lhes a 
possibilidade de submeterem à instância competente, a Comissão dos Assuntos 
Constitucionais, as questões que se coloquem no exercício das competências que o Regimento 
atribui às comissões e delegações. Tal medida contribuirá para garantir a uniformidade na 
aplicação do Regimento, bem como a segurança jurídica no quadro normativo interno do 
Parlamento.

Por outro lado, a presente proposta encontra um precedente no artigo 166º do Regimento, o 
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qual é aplicável aos trabalhos das comissões, nos termos do artigo 186º. Aquele artigo, que 
diz justamente respeito à invocação do Regimento, prevê no seu nº 5 que “o Presidente 
poderá submeter a questão à comissão competente”.


