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ASSEMBLEIA DA REPUBLICA

COMSSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS

PARTE I NOTA INTRODUTORIA

Nos termos do artigo 7. da Lei n,2 43/2006, de 25 de agosto, que regua o

acompanhamento, apreciacào e pronüncia pela Assembleia da Repüblica no ârnbito do

processo de construçào da Uniäo Europeia, corn as alteracöes introduzidas pelas Lei

n.2 21/2012, de 17 de maio, bern como da Metodologia de escrutInio das iniciativas

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissäo de Assuntos Europeus

recebeu a Proposta de DECISAO DO CONSELHO relativa a renovação do Acordo de

Cooperação CientIfica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos

Estados Unidos da America [COM(2013)731}.

PARTE II- CONSIDERANDOS

1. A iniciativa ora em apreço, visa permitir a renovaço, por um perlodo adicional

de cinco anos, o atual Acordo de Cooperaçao CientIfica e Tecnológica entre a

Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da America, cuja

vigência cessou em 14 de Outubro de 2013.

2. Irnporta sublinhar que a presente iniciativa tern como objetivo meihorar e

intensificar a cooperação, entre ambas as partes, nos domInios cientIficos e

tecnológicos de interesse rnütuo, perrnitindo quer a Unio Europela quer aos

Estados Unidos da America, beneficiarern mutuamente dos progressos

cientIficos e tecnológicos alcançados.

3. A renovaço do Acordo em causa perrnitirá, assim, a criaçäo de conhecimento

cientIfico que conduzirá a oportunidades de acesso ao mercado, sendo por 1550,

mutuamente vantajoso permitir a continuidade do Acordo em vigor.
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ASSEMBLEA DA REPUBLICA

OMISSAO DE ASSUNTOS EUROPEUS

4. Atento o seu objeto, a presente niciativa foi enviada a Comissäo de Educacào,

Ciência e Cu[tura, que a anaiisou e aprovou o Reiatório que se subscreve na

Integra e anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante.

a) Da Base JurIdica

A base jurIdica relativa a apresente iniciativa assenta nos artigos n2s 186.9 e 218.2, r.2

6, alInea a), subalinea v) do Tratado de Funcionamento da Uniäo Europeia.

PARTE Ill — PARECER

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a

Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que:

1. Näo está em causa a observância do princIpio da subsidiariedade, uma vez que
a matéria em causa é da exciusiva competência da Uniäo;

2. Em relaçäo a iniciativa em aná!ise, o processo de escrutInio está concluido.

P&ácio de S. Bento, 28 de janeiro de 2013

0 Deputado Autor do Parecer 0 Presidente da Comissão

(Antonio Cardoso) (Paulo Mota Pinto)
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ASSEMBLEA DA REPUBUCA

COMSSAO DE ASSUNTOS EJROPEUS

PARTE V—ANEXO

R&atório da Comissão de Educação, Ciência e Cultura.
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ASSEMBLEIA DA EPeBL1cA

Comssào de Educacão. Ciência e Cu[tura

Parecer
Autor:COM (2013) 731 — DECISAO DO CONSELHO relativa a renovacao
Deputado Duarte Marquesdo Acordo de Cooperaçao CientIfica e Tecnolágica entre a

Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da

America.
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ASSLM1NA DA ,FPUB1 1CA

Cornissâo de Educacão Ciência e Cultura

PARTE NOTA INTRODUTORIA

Nos termos do artigo 7.° da Lei n° 43/2006, de 25 de Agosto, que regula o
acompanhamento, apreciaçâo e pronüncia pela Assernbleia da Repübtica no âmbito
do processo de construção da União Europea, o Relatório da Comissào ao
Parlarnento Europeu, ao Conseiho, ao Cornité EconOmico e Socia’ Europeu e ao
Comité das Regiães foi enviada a COM (2013) 731 ‘DECiSAO DO CONSELHO
relativa a renovaçâo do Acordo de Cooperação Cientifica e Tecnologica entre a
Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da America” a Comissâo de
Educacâo, Ciência e Cultura, para efeitos de análise e elaboração do presente
parecer.

PARTE II- CONSIDERAN DOS

1. Contexto da Proposta

o Acordo de Cooperaçäo Cientifica e Tecnológica entre a Cornunidade Europeia e
Governo dos Estados Unidos da America, assinado em Washington a 5 de dezembro
de 1997, estabelece o seguinte, no seu artigo 12, aHnea b): O presente acordo é
celebrado por urn periodo inicial de cinco anos. Sob condicao de revisão pelas pafles
no ültimo ano de cada perIodo sucessivo, o Acordo pode ser posteriormente
prorrogado, corn eventuais alteraçOes, por perlodos adicionais de cinco anos por
acordo escrito rnUtuo entre as Partes.
Este acordo foi renovado por urn perlodo adicional de 5 anos, através da Decisào
2009/306/CE do Conseiho, de 30 de maio de 2009, tendo term inado a sua vigencia em
14 de outubro de 2013.

A renovação do Acordo permitirá manter as relaçöes ao nivel cientifico e tecnolOgico
entre os EUA e a União Europeia, dal resultando beneficios socioeconômicos para
ambas as partes.
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Comissâo de Educaçâo Ciência e Cu[tura

2. Resultados das consuftas das partes interessadas e avahacoes de
impacto

Fo publicada pea Comissâo uma revisão do Acordo elaborada por peitos
ndependentes. realizada em 2012-2013.

o interesse em renovar o acordo foi manifestado por ambas as partes. Forarn no
entanto apontadas algurnas areas que estariam sujeitas a negociaçâo, tais como o
anexo relativo aos direitos de propriedade intelectual, estando os EUA a preparar uma
nota oficial corn a indicação de todos os dominios que gostariam de negociar
Uma vez que esse processo poderia ser moroso, decidiu-se começar pro prorrogar o
atual Acordo corn as atuais disposiçöes e. paralelamente. iniciar urn processo negocial
para alterar o Acordo. Estas negociacoes irnplicam que o Conseiho adote uma decisâo
que autorize a abertura de negociacOes.

3. ElementosjurIdicos da Proposta

o conteCido material do Acordo renovado será idêntico ao do atual Acordo.

4. Incidência orcamental

Aquilo que está disposto na decisão deve garantir a proteção dos interesses
financeiros da Uniäo.
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ASSEMBLNA IJA EPCBLICA

Comissão de Educacão Ciência e Cuftura

PARTE III - CONCLUSOES

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura dá por concluido o
escrutIno da presente inciativa, devendo o presente parecer, nos termos da Le fl.°

43/2006, de 25 de Agosto de 2006, ser remetido a Comissâo de Assuntos Europeus
para os devidos efeitos

Palácio de S. Bento, 20 de Novembro de 2013

0 Deputado Autor do Parecer 0 Presidente da Comissão

(Duarte Marques) (Abel Baptista)


