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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu à luz das propostas do Grupo 
de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar relativas aos trabalhos da sessão plenária e 
aos relatórios de iniciativa
(2007/2272(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as decisões da Conferência dos Presidentes de 25 de Outubro e 12 de 
Dezembro de 2007,

– Tendo em conta as cartas do seu Presidente de 15 de Novembro de 2007 e .... de Janeiro 
de 2008,

– Tendo em conta o primeiro relatório intercalar do Grupo de Trabalho sobre a Reforma 
Parlamentar, "O plenário e o calendário de actividades", apresentado à Conferência dos 
Presidentes em 6 de Setembro de 2007 (PE 392.600/CPG), bem como as suas conclusões 
sobre os relatórios de iniciativa,

– Tendo em conta o artigo 199.º do Tratado CE,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais (A6-0000/2008),

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

2. Salienta que as alterações em causa entrarão em vigor no primeiro dia do próximo 
período de sessões, salvo no que diz respeito aos pontos 2 e 3 do novo Anexo II-A, que 
entrarão em vigor no primeiro dia da legislatura que tem início em Julho de 2009; 
salienta que o n.º 1-A do artigo 45.º se aplica igualmente aos relatórios autorizados antes 
da entrada em vigor desta disposição;

3. Decide que a alteração 5, relativa ao n.º 2 do artigo 39.º, contida na decisão de 13 de 
Novembro de 20071 sobre a alteração do Regimento do Parlamento Europeu à luz do 
Estatuto dos Deputados, entrará em vigor no primeiro dia do próximo período de 
sessões;

4. Decide, nos termos da alínea c) do artigo 204.º, publicar em anexo ao Regimento a 
decisão da Conferência dos Presidentes sobre as regras e práticas relativas aos relatórios 
de iniciativa, alterada pela sua decisão de 12 de Dezembro de 2007;

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

                                               
1 Textos aprovados, P6_TA-PROV(2007)0500.
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Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 39-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 39.º-A
Direitos de iniciativa conferidos ao 

Parlamento pelos Tratados
Nos casos em que os Tratados conferem 
um direito de iniciativa ao Parlamento, a 
comissão competente poderá decidir 
elaborar um relatório de iniciativa.
O relatório deverá incluir:
a) uma proposta de resolução;
b) se for o caso, um projecto de decisão ou 
de proposta;
c) uma exposição de motivos contendo, se 
for o caso, uma ficha financeira.
Nos casos em que a adopção de um acto 
pelo Parlamento exige a aprovação ou o 
acordo do Conselho e o parecer ou o 
acordo da Comissão, o Parlamento
poderá, na sequência da votação sobre o 
acto proposto e mediante proposta do 
relator, decidir adiar a votação sobre a 
proposta de resolução até que o Conselho 
ou a Comissão tenham formulado a sua 
posição.

Or. en

Alteração 2

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 1-A (novo)

Texto em vigor Alteração

1-A. Com excepção dos direitos de 
iniciativa referidos nos artigos 39.º e 
39.º-A, e com excepção dos relatórios 
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qualificados como estratégicos pela 
Conferência dos Presidentes1, os 
relatórios de iniciativa serão apreciados 
em sessão plenária, de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 131.º-A.
Não serão admissíveis alterações a esses 
relatórios em sessão plenária. Nesse caso, 
poderão ser apresentadas propostas de 
resolução alternativas, nos termos do n.º 4 
do artigo 151.º. A título excepcional, e por 
razões devidamente justificadas, a 
Conferência dos Presidentes poderá 
decidir que o relatório seja apreciado em 
conformidade com as normas gerais de 
procedimento.
---------
1 Ver decisão relevante da Conferência dos 
Presidentes, reproduzida no Anexo ... ao 
Regimento

Or. en

Alteração 3

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. As disposições do presente artigo 
aplicar-se-ão, com as necessárias 
adaptações, nos casos em que os Tratados 
atribuem o direito de iniciativa ao
Parlamento. 

2. Nos casos em que o objecto do relatório 
se inscreve no direito de iniciativa previsto 
no artigo 39.º-A, a autorização apenas 
poderá ser recusada se não estiverem
preenchidas as condições definidas nos 
Tratados.

Or. en
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Alteração 4

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 45 – última frase passa a n.º 2-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Em tais casos, a Conferência dos 
Presidentes tomará uma decisão no prazo 
de dois meses.

2-A. Em ambos os casos, a Conferência 
dos Presidentes tomará uma decisão no 
prazo de dois meses.

Or. en

Alteração 5

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 1

Texto em vigor Alteração

1. Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho ou à Comissão. O conteúdo 
das perguntas é da exclusiva 
responsabilidade dos seus autores. 

1.  Qualquer deputado pode dirigir 
perguntas com pedido de resposta escrita 
ao Conselho ou à Comissão, em 
conformidade com as linhas de 
orientação1. O conteúdo das perguntas é da 
exclusiva responsabilidade dos seus 
autores. 

___________
1 Ver Anexo II-A.

Or. en

Alteração 6

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

2. As perguntas serão entregues por escrito 
ao Presidente, que as comunicará à 
Instituição em causa.

2. As perguntas serão entregues por escrito 
ao Presidente, que as comunicará à 
Instituição em causa. As dúvidas relativas 
à admissibilidade de uma pergunta serão 
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resolvidas pelo Presidente. A sua decisão 
será notificada ao autor da pergunta.

Or. en

Alteração 7

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 110 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto em vigor Alteração

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
seis semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa.

A resposta às restantes perguntas (não 
prioritárias) deverá ser dada no prazo de 
seis semanas a contar da sua transmissão à 
Instituição em causa. Cada deputado 
poderá formular o máximo de três 
perguntas não prioritárias por mês.

Or. en

Alteração 8

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 131-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Artigo 131.º-A
Breve apresentação

A pedido do relator e mediante proposta 
da Conferência dos Presidentes, o 
Parlamento poderá igualmente decidir 
que um ponto que não requer debate 
circunstanciado seja tratado através de
uma breve apresentação em sessão 
plenária pelo relator. Nesse caso, a 
Comissão terá a possibilidade de intervir e 
todos os deputados terão o direito de 
reagir apresentando uma declaração 
escrita suplementar, nos termos do n.º 7 
do artigo 142.º.
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Or. en

Alteração 9

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 142 – n.º 5

Texto em vigor Alteração

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. Contudo, nos 
debates sobre uma proposta da Comissão, 
o Presidente concederá a palavra, em 
primeiro lugar, à Comissão, para 
apresentar brevemente a proposta, e nos 
debates sobre um texto proveniente do 
Conselho o Presidente poderá conceder a 
palavra, em primeiro lugar, ao Conselho. 
Em ambos os casos, será ouvido em 
seguida o relator. A Comissão e o 
Conselho poderão tomar novamente a 
palavra, designadamente para responder às 
intervenções dos deputados. 

5. Nos debates sobre relatórios será dada a 
palavra à Comissão e ao Conselho, em 
regra, imediatamente após a apresentação 
do relatório pelo relator. A Comissão, o 
Conselho e o relator poderão tomar 
novamente a palavra, designadamente para 
responder às intervenções dos deputados. 

Or. en

Alteração 10

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 151 – n.º 4

Texto em vigor Alteração

4. Um grupo político poderá apresentar 
uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão. 

4. Um grupo político ou um mínimo de 
quarenta deputados poderão apresentar 
uma proposta de resolução alternativa a 
uma proposta de resolução não legislativa 
contida num relatório de comissão. 

Neste caso, o mesmo grupo não poderá
apresentar alterações à proposta de 
resolução da comissão competente. A 
proposta de resolução do grupo não poderá 

Neste caso, o mesmo grupo ou os 
deputados em causa não poderão 
apresentar alterações à proposta de 
resolução da comissão competente. A 
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ser mais extensa do que a da comissão. 
Será submetida à apreciação do Parlamento 
mediante uma única votação e sem 
alterações.

proposta de resolução alternativa não 
poderá ser mais extensa do que a da 
comissão. Será submetida à apreciação do 
Parlamento mediante uma única votação e 
sem alterações.

O disposto no n.º 4 do artigo 103.º
aplicar-se-á com as necessárias 
adaptações.

Or. en

Alteração 11

Regimento do Parlamento Europeu
Anexo II-A (novo)

Texto em vigor Alteração

Anexo II-A
Linhas de orientação para as perguntas 
com pedido de resposta escrita nos termos 
do artigo 110.º
1. As perguntas com pedido de resposta 
escrita deverão:
- incidir sobre matérias que se enquadrem 
na esfera de actividades da União 
Europeia;
- ser concisas e incluir uma interrogação 
compreensível;
- não conter linguagem ofensiva;
- não dizer respeito a questões 
estritamente pessoais.
2. No caso de uma pergunta não obedecer 
às presentes linhas de orientação, o 
secretariado transmitirá ao autor uma 
sugestão adequada.
3. No caso de uma pergunta idêntica ou 
semelhante ter sido formulada e 
respondida durante os seis meses 
precedentes, o secretariado transmitirá ao 
autor uma cópia da pergunta anterior e 
da respectiva resposta. A nova pergunta 
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apenas será transmitida se o autor 
invocar novos desenvolvimentos 
importantes ou procurar obter 
informações mais amplas.
4. As perguntas sobre matérias 
relacionadas poderão ter uma resposta 
conjunta.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Contexto da iniciativa de reforma

A agenda de reforma interna do Parlamento adquiriu uma importância renovada com o êxito 
do acordo sobre o Tratado Reformador, que promove e reforça consideravelmente o papel 
do Parlamento Europeu como actor destacado do processo legislativo. O objectivo principal 
do processo de reforma que ora se inicia consiste em melhorar os processos de trabalho, em 
torná-los mais transparentes e em aproximar a nossa Instituição das actuais expectativas dos 
cidadãos em relação a um Parlamento Europeu. As alterações propostas resultam de uma 
profunda reflexão, cujos resultados foram concretizados em etapas sucessivas.

Na sua reunião de 15 de Fevereiro de 2007, a Conferência dos Presidentes do Parlamento 
Europeu decidiu criar um Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar, presidido pela 
Deputada Dagmar Roth-Behrendt. Em conformidade com o mandato que lhe foi atribuído, a 
Deputada Roth-Behrendt apresentou, em 6 de Setembro de 2007, o primeiro relatório 
intercalar, intitulado "O plenário e o calendário de actividades".

Na sua reunião de 25 de Outubro de 2007, a Conferência dos Presidentes acolheu 
favoravelmente o relatório, tendo adoptado a quase totalidade das propostas de reforma 
contidas nesse documento. Muitas das alterações podem entrar em vigor sob a autoridade da 
própria Conferência, mas algumas delas exigem modificações no Regimento do Parlamento.

Por tal motivo, a Conferência decidiu, na mesma ocasião, encarregar a Comissão dos 
Assuntos Constitucionais dos pontos seguintes:

- elaboração de linhas de orientação sobre o procedimento relativo às perguntas 
escritas dirigidas à Comissão e ao Conselho;

- introdução de um procedimento destinado a permitir que os relatórios nos termos do 
n.º 2 do artigo 131.º possam beneficiar de uma apresentação em sessão plenária pelo
relator, seguida por uma reacção da Comissão, e ainda da possibilidade de outros 
deputados apresentarem contribuições escritas;

- possibilidade de abertura e de encerramento, pelo relator, de debates em sessão 
plenária sobre textos legislativos.

Tendo em conta as ulteriores deliberações do Grupo de Trabalho sobre a Reforma 
Parlamentar, a Conferência dos Presidentes decidiu, em 12 de Dezembro de 2007, transmitir 
à Comissão dos Assuntos Constitucionais um conjunto de pontos suplementares, relativos à 
introdução de um procedimento simplificado para os relatórios não legislativos e à revisão 
do Regimento, a fim de facilitar a elaboração de relatórios de iniciativa legislativa.

Em conformidade com essa decisão e nos termos do artigo 202.º do Regimento, a Comissão 
dos Assuntos Constitucionais apreciou as alterações propostas.
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II. Conteúdo e explicação das medidas de reforma adoptadas

Os parágrafos seguintes explicam as razões que justificam a adopção das medidas de 
reforma propostas pelo relator. São igualmente incluídas referências sistemáticas às 
propostas concretas formuladas pelo Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar. As 
alterações do Regimento contidas na decisão do Parlamento são reagrupadas e ilustradas em 
quatro secções, relativas aos diferentes pontos suscitados pela Conferência dos Presidentes.

1. Reforma dos procedimentos relativos às perguntas escritas ao Conselho ou à 
Comissão nos termos do artigo 110.º (alterações 5, 6, 7 e 11)

O Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar referiu, nas suas conclusões, que 
a prática actual, no que diz respeito às perguntas escritas ao Conselho e à Comissão 
nos termos do artigo 110.º, é manifestamente insatisfatória. A Comissão reclamou 
também vigorosamente do número de tais perguntas, bem como da carga 
administrativa que a resposta às mesmas impõe aos seus serviços.

No quadro dos esforços para introduzir uma estrutura mais clara e uma nova 
programação estratégica para os períodos de sessões, o primeiro relatório intercalar 
avançou a ideia de serem formulados critérios de admissibilidade e linhas de 
orientação para essas perguntas, semelhantes aos que actualmente vigoram para as 
perguntas orais apresentadas nos termos do artigo 109.º. Conforme referido supra, a 
Conferência dos Presidentes secundou essa proposta.

Por tal motivo, o relator estudou a forma de pôr em prática a mesma proposta, tendo 
chegado à conclusão de que a solução adequada consistiria em adoptar uma 
modificação parcial do artigo 110.º, em conjunto com a inserção de um novo Anexo 
II-A ao Regimento. O n.º 1 do citado artigo é alterado de modo a referir o Anexo, o 
qual é incluído na alteração 11 e contém as linhas de orientação para a 
admissibilidade das perguntas escritas.

A modificação do n.º 2 do artigo 110.º determina que compete ao Presidente decidir 
da admissibilidade das perguntas escritas. Não obstante, para dissipar os receios de 
uma carga de trabalho excessiva, que pudesse prejudicar a sua actividade, importa 
referir que, nos termos do n.º 3 do artigo 20.º, o Presidente terá sempre a 
possibilidade de delegar num Vice-Presidente o exercício das funções previstas no 
n.º 2 do artigo 110.º.

Os critérios são formulados de um modo que respeita plenamente o direito dos 
deputados a dirigirem perguntas escritas à Comissão e a esperarem uma resposta 
tempestiva. Por outro lado, são introduzidas disposições claras para prevenir 
quaisquer abusos deste direito, designadamente o novo limite de três perguntas não 
prioritárias (alteração ao n.º 4 do artigo 110.º), a recusa obrigatória de perguntas 
idênticas ou semelhantes (ponto 2 do novo Anexo), bem como a não admissibilidade 
das perguntas que utilizem linguagem ofensiva (ponto 1 do novo Anexo). Este 
último aspecto deverá, em especial, evitar qualquer possibilidade de afronta aos 
valores fundamentais da União Europeia.
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O secretariado da Presidência será encarregado de transmitir sugestões adequadas 
aos deputados cujas perguntas não obedeçam às linhas de orientação previstas no 
Anexo II-A. A fim de dar ao secretariado algum tempo para adaptar a sua estrutura 
interna, tendo em vista a execução dessas tarefas, os pontos 2 e 3 do Anexo II-A 
entrarão em vigor numa fase ulterior.

2. Introdução de um novo artigo 131.º-A, relativo à breve apresentação de um relatório 
que não requer um debate circunstanciado (alteração 8)

O Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar referiu que, para melhorar a 
elaboração da ordem do dia dos períodos de sessões, os relatores e os relatores-
sombra deveriam ser incentivados a fazer melhor uso do artigo 131.º, relativo ao 
processo em sessão plenária sem alterações e sem debate. O primeiro relatório 
intercalar "O plenário e o calendário de actividades" propôs a criação de um
incentivo aos relatores que renunciem a um debate extenso, prevendo faixas horárias 
durante as quais os relatores poderão apresentar os seus relatórios em plenário, sem 
ulterior debate.

Tendo em conta essa proposta, o relator optou pela introdução de um novo artigo 
131.º-A. Esta alteração representará uma melhoria em relação à prática actual. No 
futuro, o Parlamento poderá decidir, a pedido do relator e sob proposta da 
Conferência dos Presidentes, que um relatório que não exija um debate 
circunstanciado seja apresentado em sessão plenária pelo relator durante uma faixa 
horária específica. A apresentação pelo relator apenas será seguida por uma reacção 
da Comissão, não sendo possíveis quaisquer outras intervenções dos deputados. 
Estes terão, porém, a possibilidade de apresentar declarações escritas, nos termos do 
disposto no n.º 7 do artigo 142.º.

Por outro lado, em conformidade com as recomendações contidas no capítulo 4 do 
primeiro relatório intercalar sobre a reforma parlamentar e com as decisões 
adoptadas pela Conferência dos Presidentes em 12 de Dezembro de 2007, este novo 
artigo definirá o processo geral para apreciação em sessão plenária de relatórios de 
iniciativa, com algumas excepções (ver Secção 4 infra).

3. Reforço da visibilidade do Parlamento nos debates pela alteração do artigo 142.º, 
relativo à repartição do tempo de uso da palavra (alteração 9)

No que diz respeito às prioridades do Parlamento para a organização dos debates 
anuais, o Grupo de Trabalho sobre a Reforma Parlamentar registou a necessidade de 
reforçar a visibilidade do Parlamento e de aumentar a vivacidade dos debates.

Para atingir tal objectivo, o primeiro relatório intercalar elaborado por aquele Grupo 
de Trabalho recomendou uma intervenção a nível da organização dos debates, 
através da aplicação de diversas medidas. Entre elas figura nomeadamente a 
disposição segundo a qual, por via de regra, a abertura e o encerramento dos debates 
sobre textos legislativos deverá ficar a cargo do relator.

A simples modificação do n.º 5 do artigo 142.º, incluída na presente decisão, serve o 
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objectivo daquela recomendação. Em primeiro lugar, a apresentação do relatório 
parlamentar pelo relator contribuirá grandemente para conferir um valor central, no 
quadro do processo legislativo, à posição do Parlamento Europeu sobre a matéria em 
debate.

Por outro lado, se esta disposição constituir uma regra geral para a condução normal 
dos debates, ela não impedirá, por si mesma, o Presidente do Parlamento de decidir, 
em circunstâncias específicas, que, por razões particulares, o representante da 
Comissão ou o representante do Conselho deverá poder usar da palavra em primeiro 
lugar.

Por último, a formulação proposta pelo relator garante igualmente que, após as 
declarações do Conselho e/ou da Comissão e as intervenções dos oradores 
oficialmente designados pelos seus grupos políticos, a segunda parte do debate 
poderá ser reservada a intervenções e perguntas dos deputados que assistem e 
participam nos trabalhos. O procedimento é, pois, concebido de modo a garantir a 
possibilidade de um debate exaustivo sobre propostas da Comissão, bem como sobre 
textos emanados do Conselho.

4. Alteração dos artigos sobre os relatórios de iniciativa (alterações 1, 2, 3, 4 e 10)

Em 12 de Dezembro de 2007, a Conferência dos Presidentes aprovou novas medidas 
de reforma tendo por objectivo distinguir entre os vários tipos de relatórios de 
iniciativa, com base nas propostas do Grupo de Trabalho sobre a Reforma 
Parlamentar. Existirão cinco categorias de relatórios de iniciativa, correspondendo a 
cada uma delas um procedimento distinto de autorização e de tratamento em sessão 
plenária: relatórios de iniciativa legislativa; relatórios estratégicos (no seguimento de 
iniciativas estratégicas e prioritárias incluídas no Programa Legislativo e de Trabalho 
Anual da Comissão); relatórios de iniciativa não legislativa; relatórios anuais de 
actividade e de acompanhamento; relatórios de execução. 

Na sequência dessa diferenciação, a Conferência dos Presidentes decidiu igualmente 
transmitir à Comissão dos Assuntos Constitucionais outros pontos que exigem 
alterações ao Regimento do Parlamento. Foi igualmente solicitado à comissão que 
procedesse a uma consolidação técnica coerente do Regimento, tendo em conta, de 
um modo geral, os relatórios não legislativos e, em particular, os relatórios de 
iniciativa. Em conformidade com essa solicitação, o relator propõe um conjunto 
coerente de alterações.

Para clarificar e consolidar o Regimento no que diz respeito aos relatórios 
relacionados com direitos de iniciativa atribuídos ao Parlamento pelos Tratados, 
afigurou-se adequado introduzir um novo artigo 39.º-A (alteração 1). A comissão 
responsável poderá tomar a decisão de elaborar um tal relatório, mediante 
autorização da Conferência dos Presidentes, nos termos do artigo 45.º. O artigo 
39.º-A é concebido por analogia com o actual artigo 39.º, relativo às iniciativas
legislativas. Em função de diferentes aspectos processuais, foi preferível propor um 
novo artigo, que fornece algumas linhas de orientação para a elaboração de tais 
relatórios. O novo artigo em causa introduz igualmente a possibilidade de suspender, 
por analogia com o procedimento previsto no artigo 53.º, a votação final desse tipo 
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de relatórios em sessão plenária, a fim de chegar a acordo com o Conselho e a 
Comissão, nos casos em que esse acordo é necessário. A suspensão permitirá 
igualmente a adopção do parecer da Comissão, se for o caso, sem tornar necessária a 
apresentação de um segundo relatório em sessão plenária. A nova formulação 
proposta do n.º 2 do artigo 45.º sugere que a autorização das iniciativas previstas no 
artigo 39.º-A apenas poderá ser recusada em caso de não preenchimento das 
condições estabelecidas pelos Tratados (alteração 3), devendo ser adoptada uma 
decisão no prazo de dois meses (alteração 4), como actualmente sucede no que diz 
respeito às iniciativas nos termos do artigo 192.º do Tratado CE (artigo 39.º).

Por outro lado, o artigo 45.º é igualmente modificado pela introdução de um processo 
simplificado para as outras categorias de relatórios de iniciativa, à excepção das 
iniciativas qualificadas como relatórios estratégicos pela Conferência dos Presidentes 
(alteração 2). O novo n.º 1-A proposto do artigo 45.º prevê a apresentação desses 
relatórios em sessão plenária pelo relator, com uma reacção da Comissão nos termos 
do artigo 131.º-A (ver alteração 8).

No caso dos relatórios de iniciativa não baseados num texto da Comissão, que não 
podem ser considerados relatórios pré-legislativos, o Grupo de Trabalho propôs 
ainda a possibilidade de os grupos apresentarem uma resolução alternativa ou, 
eventualmente, propostas de resolução de compromisso. Por tal motivo, o novo n.º 1-
A do artigo 45.º prevê que as alterações a esses relatórios apenas serão admissíveis se 
forem apresentadas nos termos do n.º 4 do artigo 151.º.

A fim de não retirar aos deputados qualquer possibilidade de alterarem um texto 
proposto, o n.º 4 do artigo 151.º é modificado no sentido de alargar também a um 
grupo de quarenta deputados (alteração 10) o direito de apresentar uma resolução 
alternativa. Na opinião do relator, tal procedimento permitirá aos deputados 
demonstrarem a sua vontade política de forma coerente, legível e transparente. Por 
outro lado, evitará igualmente a adopção de disposições contraditórias dentro do 
mesmo texto, melhorando assim a qualidade do texto em causa. No caso de serem 
apresentadas várias propostas de resolução alternativas, entende-se adequada a 
possibilidade de apresentação de um compromisso, sob a forma de uma proposta de 
resolução comum, por analogia com o n.º 4 do artigo 103.º.

O objectivo das alterações propostas é, pois, o de garantir a necessária flexibilidade 
na aplicação das novas normas. Em casos específicos (por exemplo, relatórios 
previstos para debates prioritários), o n.º 1-A do artigo 45.º dará à Conferência dos 
Presidentes a possibilidade de decidir, com base em razões justificadas, a apreciação 
de um relatório, a título excepcional, de acordo com as normas gerais de 
procedimento.
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