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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu, atento o Estatuto dos 
Deputados
(2006/2195(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a carta do seu Presidente, datada de 29 Junho 2006, e o conhecimento que 
da mesma foi dado à Assembleia na sessão plenária de 7 de Setembro de 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 as alterações que se seguem;

2. Decide que estas alterações entrarão em vigor no primeiro dia da legislatura do 
Parlamento Europeu que terá início no ano de 2009;

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

Texto em vigor Alterações

Alteração 1
Artigo 8

Artigo 8º Artigo 8º

Ajudas de custo e subsídios Aplicação do Estatuto dos Deputados

Cabe à Mesa regulamentar o pagamento 
de ajudas de custo e subsídios aos 
deputados.

Salvo disposição em contrário, cabe à 
Mesa aprovar as normas relativas à
aplicação do Estatuto dos Deputados ao 
Parlamento Europeu.  

Alteração 2
Artigo 39, nº 1 bis (novo)

1 bis. Assiste a cada deputado a 
possibilidade de apresentar uma proposta 
de acto comunitário, no quadro do direito 
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de iniciativa que assiste ao Parlamento 
segundo o artigo 192º do Tratado CE.

Alteração 3
Artigo 39, nº 1 ter (novo)

1 ter. A proposta será entregue ao 
Presidente, que a enviará à comissão 
competente, para apreciação, após ter sido 
traduzida nas línguas oficiais que o 
presidente da comissão competente
considere necessárias para um exame
sumário da proposta. A comissão 
competente determinará o procedimento a 
aplicar ulteriormente, no prazo de três 
meses a contar da recepção da proposta e
após ter ouvido o respectivo proponente.

Alteração 4
Artigo 39, nº 2, parte introdutória

2. Antes de dar início ao processo previsto 
no artigo 45º, a comissão competente 
quanto à matéria de fundo certificar-se-á de
que nenhuma proposta semelhante se 
encontra em fase de elaboração por uma 
das seguintes razões:

2. Antes de dar início ao processo previsto 
no artigo 45º, devido à apresentação de 
uma proposta ao abrigo do nº 1 bis ou por 
sua própria iniciativa, a comissão 
competente quanto à matéria de fundo 
certificar-se-á, com base nos seguintes 
critérios, de que a Comissão não está a 
elaborar uma proposta semelhante:

Alteração 5
Artigo 150, nº 6, parágrafo 1

6. Salvo decisão do Parlamento em 
contrário, as alterações só poderão ser 
postas à votação depois de impressas e 
distribuídas em todas as línguas oficiais. 
Uma tal decisão não poderá ser tomada se 
quarenta deputados, pelo menos, a ela se 
opuserem.

6. Salvo decisão do Parlamento em 
contrário, as alterações só poderão ser 
postas à votação depois de impressas e 
distribuídas em todas as línguas oficiais. 
Uma tal decisão não poderá ser tomada se 
quarenta deputados, pelo menos, a ela se 
opuserem. O Parlamento evitará aprovar 
decisões que sejam susceptíveis de 
prejudicar de forma injustificável
deputados que utilizem uma determinada 
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língua. 

Alteração 6
Anexo I, artigo 2, nº 1, alínea a bis) (nova)

a bis)quaisquer subsídios que recebam 
pelo exercício de um mandato noutro 
Parlamento; 

Alteração 7
Anexo I, artigo 4

Enquanto se aguarda um estatuto dos 
deputados ao Parlamento Europeu que 
substitua as diversas normas nacionais 
vigentes neste domínio, os deputados 
ficarão sujeitos, em matéria de declaração 
patrimonial, às obrigações prescritas pela 
legislação do Estado-Membro por que 
tiverem sido eleitos.

Os deputados ficarão sujeitos, em matéria 
de declaração patrimonial, às obrigações 
prescritas pela legislação do Estado-
Membro por que tiverem sido eleitos.

Alteração 8
Anexo VII, secção C bis (nova)

C bis. Conflitos de interesses de natureza 
pessoal
Mediante aprovação da Mesa, pode ser 
vedado a um deputado o acesso a um 
documento do Parlamento, se assistir à 
Mesa a convicção, após ter ouvido o 
deputado em causa, de que tal acesso 
seria susceptível de lesar de forma
inaceitável os interesses institucionais do 
Parlamento ou o interesse público, e de 
que o pedido do interessado é motivado 
por razões privadas e pessoais.  



PE 388.381v01-00 6/9 PR\662728PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Alteração 1 - A actual redacção do artigo 8º do Regimento não corresponde à situação 
jurídica que a entrada em vigor do Estatuto dos Deputados virá criar. A partir desse momento, 
as normas respeitantes ao reembolso de despesas e aos subsídios dos deputados radicarão nos 
artigos 9º-23º, 27º e 28º do Estatuto dos Deputados e não no direito cometido ao Parlamento, 
por força do artigo 199º do Tratado CE, de estabelecer a sua própria organização.

Afigura-se pertinente que as decisões respeitantes às normas a adoptar nesta matéria 
continuem a ser tomadas pela Mesa. Com a revisão do artigo 8º ora proposta, é cometida à 
Mesa competência para aprovar essas normas. Também continua a ser pertinente a
competência outorgada à Mesa pelo disposto no nº 2 do artigo 22º, quanto às questões 
financeiras, de organização e administrativas que digam respeito aos deputados, por se 
reportar à responsabilidade política pela aplicação das normas em casos individuais.

Alterações 2, 3 e 4 - O objectivo das alterações propostas consiste em dar corpo ao direito
individual, que assiste a cada deputado no quadro do direito de iniciativa do Parlamento, de 
apresentar uma proposta de acto comunitário, segundo preceitua o artigo 5º do Estatuto dos 
Deputados.

O próprio Estatuto consigna este direito com uma reserva, por não conferir ao deputado o 
direito de submeter directamente a sua proposta legislativa à votação do Plenário. O direito de 
iniciativa legislativa é concedido, na condição de a apreciação da proposta ocorrer no quadro 
de um procedimento adequado. Neste aspecto, remete-se para o procedimento referido no 
artigo 39º do Regimento. 

Afigura-se judicioso enviar à comissão competente as propostas legislativas dos deputados, 
individualmente considerados, para um exame preliminar de carácter sumário. Para evitar 
uma possível diluição de efeitos do direito individual de iniciativa legislativa, há, contudo,
que prever que a comissão tenha de decidir o procedimento a aplicar ulteriormente, em 
observância de um prazo determinado, e que a comissão, antes de decidir suspender as 
consultas sem relatório, seja obrigada a dar ao proponente a oportunidade de expor os seus 
argumentos no quadro de um debate.      
Atento o disposto no artigo 138º do Regimento, não é possível restringir o direito que assiste a 
um deputado de apresentar a sua proposta de acto comunitário na língua oficial da sua 
escolha. Todavia, a tradução de tais propostas em todas as línguas oficiais seria muito 
onerosa, tendo em consideração os recursos financeiros disponíveis, e poderia dar origem a 
um abuso do direito de iniciativa legislativa, com o intuito de obter a tradução de 
determinados excertos. 

A tradução de propostas desta natureza deveria, pois, cingir-se a um número limitado de 
línguas oficiais, com base nas quais seria possível efectuar um exame sumário na comissão 
competente, sendo que, atenta a diversidade de situações de trabalho nas comissões, as 
línguas em causa deveriam ser escolhidas em concertação com o presidente da comissão.
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A partir do momento em que fica, assim, garantido o direito individual de iniciativa, afigura-
se inteiramente pertinente subordinar a elaboração de um relatório sobre uma proposta 
legislativa não só à decisão da comissão competente, como o Regimento já prevê, mas 
também ao assentimento da Conferência dos Presidentes, porquanto é dificilmente concebível 
que um relatório concite, no Parlamento, a maioria qualificada prevista no artigo 192º do 
Tratado CE se, pelo menos, a maioria dos Presidentes dos Grupos Políticos não aderirem às 
suas grandes orientações.  

Alteração 5 - O artigo 7º do Estatuto dos Deputados confere a estes o direito de obterem a 
tradução dos documentos do Parlamento nas respectivas línguas oficiais e beneficiarem de
interpretação das suas intervenções orais nas demais línguas oficiais.
Estes direitos estatutários são garantidos pelo artigo 138º do Regimento. Nos nºs 3 e 4 deste 
artigo, o Parlamento faz uso da competência para adoptar normas de aplicação, na medida em 
que restringe, nas reuniões de comissões e delegações, a interpretação às necessidades reais. 
Estas limitações não põem em causa o direito de base que assiste a todos os deputados de 
utilizarem a sua própria língua, sendo, por conseguinte, compatíveis com o disposto no 
Estatuto. A disposição transitória que é prevista no artigo 139º e estabelece uma derrogação
ao princípio do multilinguismo integral, em caso de indisponibilidade insuperável de Pessoal 
nos serviços linguísticos, foi examinada pelo Parlamento em Dezembro de 2006 e prorrogada 
por um novo período de dois anos e meio. Tendo em conta o seu carácter excepcional, em 
nada é contrária ao artigo 7º do Estatuto dos Deputados. Será oportuno proceder a um novo 
exame, quando tiverem sido colhidos os ensinamentos práticos suficientes e, de qualquer 
modo, até ao final da presente legislatura.
É oportuno alterar certos elementos do artigo 150º do Regimento, que permite submeter a 
votação alterações que não se encontrem traduzidas, se houver menos de quarenta deputados 
que a tal se oponham. Há que evitar que deputados que utilizem uma dada língua sejam 
lesados na ausência de qualquer elemento constitutivo da derrogação visada no artigo 139º. 
No Parlamento Europeu, acontece de facto que certas línguas são regularmente utilizadas por 
menos de quarenta falantes. O facto de esta categoria de deputados ser sistematicamente 
colocada em situação de minoria não seria compatível com o direito dos interessados a 
utilizarem a sua própria língua.
Seria muito complicado elaborar uma regulamentação precisa que tivesse em conta este 
problema. Por outro lado, a sua aplicação implicaria procedimentos burocráticos complexos. 
Propõe-se, por conseguinte, incorporar no nº 6 do artigo 150º uma norma de carácter geral, na 
esperança de que, ao tomar as suas decisões, o Parlamento evite prejudicar unilateralmente 
grupos de deputados.

Alteração 6 - O direito que assiste aos deputados de beneficiarem de subsídios, em virtude do 
artigo 9º do Estatuto, é alvo de uma única reserva, enunciada no artigo 11º, isto é, a de que o 
subsídio que um deputado receba a título do exercício de um mandato num outro Parlamento 
seja descontado do subsídio do PE. A fim de simplificar a aplicação desta disposição, há que 
tornar extensíveis a este caso as obrigações de declaração, visadas no Anexo I do Regimento,
ainda que, como a seguir se expõe, a disposição em causa não assuma, na prática, grande 
relevância.



PE 388.381v01-00 8/9 PR\662728PT.doc

PT

Quando o Estatuto dos Deputados entrar em vigor, em Julho de 2009, já não será possível 
exercer um mandato simultaneamente no Parlamento Europeu e num Parlamento nacional, em
aplicação das decisões de 25 de Junho e 23 de Setembro de 2002, que alteraram o Acto 
relativo à eleição dos representantes ao Parlamento Europeu por sufrágio universal directo1. A 
regra da dedução só pode, por conseguinte, ser aplicada aos subsídios recebidos pelo exercício 
de um mandato num Parlamento regional, na condição de a legislação nacional dos Estados-
Membros autorizar tal acumulação de mandatos.  
Cabe à Mesa delimitar, nas normas de aplicação do Estatuto, o conceito de mandato 
parlamentar relativamente aos demais cargos públicos (assembleia municipal, concelhia, etc.).

Alteração 7 - O Estatuto dos Deputados não preconiza qualquer obrigação de declaração do 
património.
As obrigações eventualmente previstas pelo direito nacional na matéria (na legislação 
eleitoral, por exemplo) continuam a ser aplicáveis. 
A alteração proposta tem em conta este elemento.

Alteração 8 - O disposição constante do nº 3 do artigo 5º do Regimento corresponde ao 
direito que assiste a cada deputado, consagrado no nº 1 do artigo 6º do Estatuto dos 
Deputados, de consultar qualquer processo em posse do Parlamento, em observância dos 
limites previstos nos nºs 2 a 4 do mesmo artigo. A análise do Anexo VII e das respectivas 
disposições em matéria de gestão de documentos confidenciais revela, em contrapartida, uma 
lacuna regulamentar, na medida em que este Anexo se reporta somente aos documentos 
enviados ao Parlamento por outras Instituições. Para este tipo de documentos (nomeadamente, 
os documentos sensíveis do Conselho no domínio da política de segurança), as normas 
enunciadas nas secções A e B do Anexo são apropriadas e cabais. Todavia, estas regras não se 
aplicam aos documentos de que o Parlamento seja o próprio autor. A esta categoria de 
documentos é aplicável a regra geral do Estatuto dos Deputados que confere aos membros da 
Assembleia o direito de consulta, excepto no que respeita a processos e registos 
contabilísticos pessoais. Todavia, é possível conceber casos excepcionais em que se afigure 
justificado que o Parlamento, com a circunspecção que se impõe, possa invocar a reserva  
prevista no Estatuto dos Deputados, através do aditamento de uma secção C bis ao Anexo VII.
Embora o Parlamento esteja habilitado, como previsto no Regulamento n°1049/2001, a
recusar ao público o acesso a um dos seus documentos, não pode, e normalmente não deve,
pôr em causa o direito de consulta de um deputado. Afigura-se, porém, oportuna uma norma
para casos excepcionais, em que, existindo conflitos de interesses, o Parlamento incorra no 
risco de sofrer um prejuízo considerável se um deputado, movido por considerações pessoais 
e privadas, puder exigir a consulta de certos documentos. Cumpre reservar à Mesa o cuidado 
de deliberar sobre a justificação da restrição do direito de consulta de um deputado, se de tal 
facto pudesse advir uma ameaça para os interesses da Instituição.

 

  

  
1 JO L 283 de 21.10.2002, pág. 1 e seguintes, em particular o ponto 7 b) do artigo 1º.
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