
 

RR\1101449PT.doc  PE585.453v02-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019 

 

 

Documento de sessão 
 

A8-0240/2016 

19.7.2016 

***II 
RECOMENDAÇÃO PARA 
SEGUNDA LEITURA 

referente à posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 471/2009 do Conselho relativo às estatísticas 

comunitárias do comércio externo com países terceiros no que respeita à 

atribuição de poderes delegados e de competências de execução à Comissão 

para a adoção de certas medidas 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

Comissão do Comércio Internacional 

Relator: Bernd Lange 

 



 

PE585.453v02-00 2/7 RR\1101449PT.doc 

PT 

 

PR_COD_2app 

 

 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 

 *** Processo de aprovação 

 ***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura) 

 ***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura) 

 ***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura) 

 

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 

de ato). 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa. 

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 

assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 

rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CE) 

n.º 471/2009 do Conselho relativo às estatísticas comunitárias do comércio externo com 

países terceiros no que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de 

execução à Comissão para a adoção de certas medidas 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (08536/1/2016 – C8-

0226/2016), 

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2013)0579), 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 76.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Comércio 

Internacional (A8-0240/2016), 

1. Aprova a posição do Conselho em primeira leitura; 

2. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho; 

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente 

do Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; 

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 

cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o 

Secretário-Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia; 

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 

Comissão, bem como aos parlamentos nacionais. 

                                                 
1 Textos Aprovados de 12.3.2014, P7_TA(2014)0226. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 

À luz das alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa e pela posterior adoção do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011 (sobre os atos de execução), a Comissão teve de adaptar as 

regras de tomada de decisão em matéria de política comercial ao novo regime de atos 

delegados e de execução.  A maior parte da legislação no domínio da política comercial 

comum foi alinhada pelo novo regime constitucional, através dos regulamentos «Trade 

Omnibus» I e II e de vários alinhamentos individuais posteriores. A Comissão comprometeu-

se a apresentar a segunda fase de alinhamentos de comitologia – relativos a atos legislativos 

que contenham o procedimento de regulamentação com controlo – antes do final da sétima 

legislatura. Neste contexto, a Comissão propôs a alteração do Regulamento (CE) n.º 471/2009 

relativo às estatísticas comunitárias, o qual constitui o único ato legislativo no domínio da 

política comercial comum que se refere ao procedimento de regulamentação com controlo.  

 

Na sequência da aprovação da posição do Parlamento em primeira leitura na sessão plenária 

de 12 de março de 2014, tiveram início negociações informais com a Presidência italiana 

tendo em vista chegar rapidamente a um acordo em segunda leitura. Após várias rondas de 

trílogos, as negociações foram suspensas na pendência da adoção do novo Acordo 

Interinstitucional «Legislar melhor» que prevê, nomeadamente, uma solução horizontal no 

que se refere à consulta de peritos dos Estados-Membros aquando da preparação de atos 

delegados.   

 

A adoção do novo Acordo Interinstitucional «Legislar Melhor», em dezembro de 2015, 

permitiu, assim, que as equipas de negociação do Parlamento e do Conselho chegassem a 

acordo relativamente ao regulamento em questão. 

 

O texto do acordo foi apresentado à Comissão INTA e submetido a votação em 21 de abril 

de 2016, tendo sido aprovado por esmagadora maioria. Com base na aprovação da Comissão, 

o seu Presidente comprometeu-se na sua carta ao Presidente do COREPER, no mesmo dia, a 

recomendar à sessão plenária a aprovação da posição do Conselho em primeira leitura, sem 

alterações. Após a verificação jurídica e linguística definitiva, o Conselho adotou a sua 

posição em primeira leitura, confirmando o acordo em 16 de junho de 2016. 

 

À luz do acima exposto, o relator propõe a aprovação sem alterações da posição do Conselho 

em primeira leitura. 
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 
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que respeita à atribuição de poderes delegados e de competências de 

execução à Comissão para a adoção de certas medidas 
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