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Comité Consultivo sobre a Conduta dos Deputados - Regimento1 
 
Artigo 1.º - O Comité Consultivo sobre a Conduta dos Deputados 
 
O Comité Consultivo sobre a Conduta dos Deputados (doravante “o Comité 
Consultivo”) exerce as funções que lhe são atribuídas nos artigos 7.º e 8.º do Anexo I 
ao Regimento do Parlamento Europeu (Código de Conduta dos Deputados ao 
Parlamento Europeu em matéria de interesses financeiros e de conflito de interesses – 
doravante “Código de Conduta”). 
 
Artigo 2.º - Mandato 
 
O mandato dos membros do Comité Consultivo tem a mesma duração que o mandato 
do Presidente do Parlamento Europeu que os designar. 
 
Artigo 3.º - Presidente 
 
Cada membro do Comité Consultivo exerce a presidência durante seis meses numa 
base rotativa. A rotação segue, em princípio, por ordem decrescente, a dimensão do 
grupo político dos membros que compõem o Comité Consultivo. 
 
Artigo 4.° - Reuniões do Comité Consultivo 
 
1. O Comité Consultivo reúne-se, em princípio, uma vez por mês, no mínimo. 
 
2. O Presidente em exercício pode convocar reuniões extraordinárias do Comité 

Consultivo, que podem também ser convocadas a pedido da maioria dos membros 
do Comité Consultivo. 

 
3. As reuniões do Comité Consultivo realizam-se à porta fechada. 
 
4. Só o secretariado do Comité Consultivo e o pessoal de apoio e intérpretes 

designados podem assistir às reuniões do Comité Consultivo. 
 
Artigo 5.º - Decisões do Comité Consultivo 
 
1. O Comité Consultivo toma decisões por consenso.  Quando tal não for possível 

decide pela maioria dos membros que o compõem. 
 
2. Um ou mais membros do Comité Consultivo que não estejam de acordo com uma 

recomendação do Comité Consultivo ao Presidente sobre uma alegada violação do 
Código de Conduta pode(m) apresentar uma recomendação minoritária que é 
transmitida ao Presidente juntamente com a recomendação maioritária do Comité 
Consultivo. 

 
3. Para outras decisões que não as relativas a uma recomendação ao Presidente sobre 

uma alegada violação do Código de Conduta, o Comité Consultivo pode decidir 
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por procedimento escrito. Nesses casos, o presidente em exercício faz chegar aos 
outros membros do Comité Consultivo uma nota de informação em que apresenta 
a questão, acompanhada de um projeto de decisão. Os membros do Comité 
Consultivo dispõem de 48 horas para aprovar ou rejeitar o projeto de texto ou 
propor alterações.  As decisões por procedimento escrito são registadas na ata da 
reunião seguinte do Comité Consultivo. 

 
4. O Comité Consultivo delibera validamente se três dos seus membros participarem 

na decisão. 
 
Artigo 6.º - Pedidos de orientação dos Deputados 
 
O Comité Consultivo responde, no prazo de 30 dias de calendário a contar da receção 
do pedido, a todos os pedidos de orientação provenientes de deputados acerca da 
interpretação e implementação das disposições do Código de Conduta, através de uma 
carta confidencial assinada pelo presidente em exercício de funções. Os pedidos são 
apresentados apenas por escrito e enviados para a caixa de correio eletrónico do 
Comité Consultivo.  
 
Artigo 7.º - Alegadas violações do Código de Conduta 
 
1. Quando o Presidente submete ao Comité Consultivo a questão de uma alegada 

violação do Código de Conduta por um deputado, o Comité Consultivo designa 
relator para a alegada violação um dos seus membros, o qual pode ser o presidente 
em exercício. O relator não é do mesmo grupo político que o deputado que 
alegadamente haja violado o Código de Conduta. 

 
2. Só o plenário do Comité Consultivo pode, no âmbito do seu exame da alegada 

violação do Código de Conduta, ouvir o deputado em causa. Em casos excecionais 
pode mandatar o relator para ouvir o deputado. 

 
3. O relator elabora à atenção do Comité Consultivo um projeto de recomendação ao 

Presidente sobre a alegada violação do Código de Conduta. O projeto de 
recomendação apresenta os factos do caso, os argumentos avançados pelo 
deputado em causa, uma avaliação desses factos e argumentos e uma conclusão. A 
conclusão estabelece se o Código de Conduta foi, ou não, violado, inclui 
conselhos sobre as possíveis medidas a tomar e formula uma recomendação ao 
presidente quanto a uma eventual decisão. 

 
4. Quando o deputado em causa invocar, nos termos do artigo 154.º do Regimento, 

as vias de recurso internas, o presidente em exercício e/ou o relator podem 
solicitar participar na reunião da Mesa em que o recurso for apreciado. 

 
Artigo 8.º - Peritos externos 
 
Os pedidos de consulta a peritos externos pelo Comité Consultivo limitam-se a 
conselhos relacionados com a interpretação e implementação das disposições dos 
artigos 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do Código de Conduta. 
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Artigo 9.º - Relatório Anual 
 
1. O Comité Consultivo aprova o seu relatório anual antes da terceira reunião 

subsequente ao termo do ano a que o relatório se refira. 
 
2. O relatório anual é enviado a todos os deputados e publicado no sítio Web do 

Parlamento Europeu. 


