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PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a alteração do artigo 81.º do Regimento do Parlamento Europeu
(2008/2027(REG))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu e a Comissão 
relativo às modalidades de aplicação da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, alterada pela Decisão 2006/512/CE, de 22 de Julho de 2006, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão, 

– Tendo em conta os artigos 120.º, 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 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.

Alteração 1

Regimento do Parlamento Europeu
Artigo 81, n.° 4, alínea a)

Texto em vigor Alteração

4. Se as medidas de execução previstas 
pela Comissão se inserirem no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo, o n.º 3 não se aplicará, e os n.ºs 1 
e 2 serão completados como se segue: 

4. Se as medidas de execução previstas 
pela Comissão se inserirem no âmbito do 
procedimento de regulamentação com 
controlo, o nº 3 não se aplicará, e os nºs 1 e 
2 serão completados como se segue: 

a) o período de controlo terá início no 
momento da apresentação do projecto de 
medidas ao Parlamento em todas as línguas 
oficiais; 

a) o período de controlo terá início no 
momento da apresentação do projecto de 
medidas ao Parlamento em todas as línguas 
oficiais. Quando se aplicarem prazos 
reduzidos (n.° 5, alínea b), do artigo 5°-A 
da Decisão 1999/468/CE) e nos casos de 
urgência (n.° 6 do artigo 5°-A da Decisão 
1999/468/CE), o período de controlo terá 
início na data de recepção pelo 
Parlamento do projecto definitivo de 
medidas de execução nas versões 
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linguísticas submetidas aos membros do 
comité, salvo objecção por parte do 
presidente da comissão parlamentar. 
Nesse caso, não se aplicará o disposto no 
artigo 138°. 

Or. en

Justificação
The amendment adapts the Rules of Procedure to the Interinstitutional Agreement between 
the European Parliament and the Commission on procedures for implementing Council 
Decision 1999/468 EC laying down the procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission, namely its paragraph 16. , where for the Regulatory procedure 
with scrutiny it is foreseen that the time-limit for scrutiny by the two branches of the 
legislature exceptionally starts to run when Parliament receives the final draft implementing 
measures in the language versions submitted to the members of the comitology- committee 
and not in all official languages. By virtue of the Council decision 1999/468, such 
abbreviations of time-limits are exceptionally admissible when they are foreseen in the basic 
act adopted in codecision by Parliament and Council and justified on grounds of efficiency or 
on imperative grounds of urgency. Where these conditions are not fulfilled, the Chair of the 
parliamentary committee concerned can object and thus return to the normal procedure.
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