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23.5.2018 A8-0166/1 

Alteração  1 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da política comercial comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  M-A. Considerando que a participação 

da sociedade civil e dos parceiros sociais 

na aplicação dos acordos comerciais pode 

reforçar a legitimidade e a eficácia da 

política comercial comum; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/2 

Alteração  2 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da política comercial comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Insta os Estados-Membros a, 

finalmente, desbloquearem o procedimento 

relativo à Convenção da Maurícia sobre a 

transparência da arbitragem entre os 

investidores e o Estado baseada nos 

tratados, uma vez que o Tribunal de Justiça 

da União Europeia já esclareceu as 

questões relativas à competência, e exorta a 

Comissão a redobrar os seus esforços nesse 

sentido; solicita ainda que a revisão do 

regulamento que estabelece disposições 

transitórias para os acordos bilaterais de 

investimento mantido pelos Estados-

Membros, prevista para 2020, seja 

antecipada; 

15. Insta os Estados-Membros a, 

finalmente, desbloquearem o procedimento 

relativo à Convenção da Maurícia sobre a 

transparência da arbitragem entre os 

investidores e o Estado baseada nos 

tratados, uma vez que o Tribunal de Justiça 

da União Europeia já esclareceu as 

questões relativas à competência, e exorta a 

Comissão a redobrar os seus esforços nesse 

sentido; solicita ainda que a revisão do 

regulamento que estabelece disposições 

transitórias para os acordos bilaterais de 

investimento mantido pelos Estados-

Membros, prevista para 2020, seja 

antecipada; apela a que a revisão seja 

acompanhada de uma proposta legislativa 

destinada a suspender a aplicação do 

capítulo do regulamento ao abrigo do 

qual os Estados-Membros podem 

negociar e assinar os seus próprios 

acordos bilaterais de investimento com 

países terceiros, contornando as normas 

de uma proteção moderna e equilibrada 

do investimento, para além da arbitragem 

privada; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/3 

Alteração  3 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da política comercial comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Reitera o seu apelo no sentido de a 

UE a trabalhar na procura de soluções 

adequadas e eficientes para a introdução de 

um sistema transparente e eficaz de 

rotulagem referente à rastreabilidade social 

e ambiental, ao longo de toda a cadeia de 

produção, em conformidade com o Acordo 

sobre os Obstáculos Técnicos ao Comércio 

da OMC, promovendo, paralelamente, 

ações análogas a nível internacional; 

60. Reitera o seu apelo no sentido de a 

UE a trabalhar na procura de soluções 

adequadas e eficientes para a introdução de 

um sistema transparente, eficaz e 

obrigatório de rotulagem referente à 

rastreabilidade social e ambiental, ao longo 

de toda a cadeia de produção, em 

conformidade com o Acordo sobre os 

Obstáculos Técnicos ao Comércio da 

OMC, promovendo, paralelamente, ações 

análogas a nível internacional; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/4 

Alteração  4 

Alessia Maria Mosca, Jude Kirton-Darling 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Relatório anual sobre a aplicação da política comercial comum 

2017/2070(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Solicita à Comissão e aos Estados-

Membros que desenvolvam uma 

verdadeira estratégia de comunicação para 

a política comercial, bem como 

relativamente a cada acordo comercial, a 

fim de assegurar a transmissão do máximo 

de informações e de as adaptar a 

intervenientes específicos, para que estes 

possam beneficiar dos acordos; exorta a 

Comissão e os Estados-Membros a 

desenvolverem ações de sensibilização dos 

atores económicos para os acordos 

concluídos, mantendo um diálogo regular 

com as associações profissionais, as 

empresas e a sociedade civil; 

62. Solicita à Comissão e aos 

Estados-Membros que desenvolvam uma 

verdadeira estratégia de comunicação para 

a política comercial, bem como 

relativamente a cada acordo comercial, a 

fim de assegurar a transmissão do máximo 

de informações e de as adaptar a 

intervenientes específicos, para que estes 

possam beneficiar dos acordos; salienta 

que essa estratégia deve abordar a 

questão da disponibilidade de 

informações antes e durante as 

negociações comerciais e reitera o seu 

apelo à Comissão no sentido de que 

realize extensas consultas com a 

sociedade civil e os parceiros sociais e 

publique avaliações do impacto na 

sustentabilidade de forma atempada; 
exorta a Comissão e os Estados-Membros a 

desenvolverem ações de sensibilização dos 

atores económicos para os acordos 

concluídos, mantendo um diálogo regular 

com as associações profissionais, as 

empresas e a sociedade civil; 

Or. en 

 

 


