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5.12.2018 A8-0367/1 

Alteração  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 
Proposta de resolução Alteração 

1. Considera que este acordo é da 

maior importância estratégica, tanto a nível 

bilateral como a nível mundial, e 

representa um sinal oportuno de apoio a 

um comércio aberto, justo e assente em 

regras e valores, suscetível de promover 

padrões elevados, nomeadamente nos 

domínios do ambiente, da segurança dos 

alimentos, da proteção dos consumidores 

e dos direitos dos trabalhadores, num 

momento em que a ordem internacional se 

encontra gravemente ameaçada pelo 

protecionismo; adverte para o facto de 

este protecionismo não ser uma opção e de 

a manutenção do statu quo na política 

comercial ter deixado de ser sustentável; 

1. Considera que este acordo é da 

maior importância estratégica, tanto a nível 

bilateral como a nível mundial; observa, 

contudo, que no atual contexto, que se 

caracteriza pela necessidade urgente de 

cumprir a Agenda 2030 das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável, por um protecionismo 

crescente e pela justificada preocupação 
dos cidadãos com uma globalização 

injusta, a manutenção do statu quo na 

política comercial deixou de ser 

sustentável; lamenta que a Comissão 

esteja a subestimar um tal desafio e 

considera este Acordo de Comércio Livre 

uma oportunidade perdida para a UE 

reorientar a sua política comercial; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Alteração  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M (NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 
Proposta de resolução Alteração 

8. Destaca o facto de o acordo 

promover as melhores práticas em 

matéria de fornecimento de produtos e 

alimentos seguros e de elevada qualidade 

aos consumidores; salienta que nenhuma 

disposição do acordo impede a aplicação 

do princípio da precaução na UE, tal como 

previsto no Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia; 

acolhe com agrado a inclusão no acordo 

de uma referência clara à abordagem de 

precaução; salienta que o acordo não 

deve, em circunstância alguma, 

comprometer a exatidão e a compreensão 

das normas da UE em matéria de 

etiquetagem dos alimentos, nem o respeito 

dessas normas; insta ambos os parceiros a 

reforçar a proteção dos consumidores, o 

bem-estar dos consumidores e a segurança 

dos alimentos no âmbito da aplicação do 

acordo, e insta a Comissão a incluir 

disposições específicas e sólidas sobre a 

proteção dos consumidores em todos os 

futuros acordos comerciais da UE; 

8. Recorda que o princípio da 

precaução, apesar de consagrado nos 

Tratados da UE, não está devidamente 

protegido porque os atuais acordos 

comerciais multilaterais e bilaterais não 

permitem o seu pleno reconhecimento 

jurídico; recorda igualmente que a UE já 

perdeu duas batalhas legais na OMC com 

base no princípio da precaução1-A e está 

preocupada com o risco de tal vir a ter 

efeitos nefastos para futuras medidas 

reguladoras da UE; lamenta que a 

Comissão não tenha fixado normas 

adequadas de proteção para o princípio 

da precaução no Acordo de Parceria 

Económica e sublinha que a UE devia 

passar à ofensiva, nesta matéria 

fundamental para os seus interesses, em 

todas as negociações comerciais atuais e 

futuras; insta ambos os parceiros a reforçar 

a proteção dos consumidores, o bem-estar 

dos consumidores e a segurança dos 

alimentos no âmbito da aplicação do 

acordo, e insta a Comissão a incluir 

disposições específicas e sólidas sobre a 

proteção dos consumidores em todos os 

futuros acordos comerciais da UE; 

 _________________ 

 1-A EC-Approval and Marketing of Biotech 

Products DS291, EC-Hormones DS26. 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Alteração  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M (NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 
Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que ambas as partes estão 

empenhadas em garantir níveis elevados de 

proteção ambiental e laboral e que esses 

padrões elevados não devem ser 

considerados barreiras ao comércio, 

observando, ao mesmo tempo, que o 

acordo também deixa claro que as normas 

laborais e ambientais não podem passar a 

ser menos rigorosas e mais flexíveis para 

atrair o comércio e o investimento; recorda 

o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável n.º 5 da Agenda 2030 das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável; congratula-se com o facto de 

tanto o Japão como a UE terem aderido à 

Declaração de Buenos Aires sobre as 

Mulheres e o Comércio e insta ambas as 

partes a reforçarem consideravelmente os 

compromissos em matéria de género e de 

comércio no contexto deste acordo, 

incluindo o direito à igualdade de 

remuneração; espera que a UE e o Japão 

tomem todas as medidas necessárias para 

a realização dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em todas as 

suas ações, nomeadamente através da 

aplicação deste acordo; solicita à Comissão 

que efetue uma avaliação ex post do 

impacto da execução do acordo sobre a 

sustentabilidade; 

9. Salienta que ambas as partes estão 

empenhadas em garantir níveis elevados de 

proteção ambiental e laboral e que esses 

padrões elevados não devem ser 

considerados barreiras ao comércio, 

observando, ao mesmo tempo, que o 

acordo também deixa claro que as normas 

laborais e ambientais não podem passar a 

ser menos rigorosas e mais flexíveis para 

atrair o comércio e o investimento; recorda 

o Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável n.º 5 da Agenda 2030 das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Sustentável; congratula-se com o facto de 

tanto o Japão como a UE terem aderido à 

Declaração de Buenos Aires sobre as 

Mulheres e o Comércio e insta ambas as 

partes a reforçarem consideravelmente os 

compromissos em matéria de género e de 

comércio no contexto deste acordo, 

incluindo o direito à igualdade de 

remuneração; está convicto de que os 

acordos de comércio livre não devem ser 

um fim por si próprios, mas antes um 

meio para alcançar e realizar os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, 

incluindo o Acordo de Paris; solicita à 

Comissão que efetue uma avaliação ex post 

do impacto da execução do acordo sobre a 

sustentabilidade três anos após o início da 

aplicação deste acordo, e seguidamente de 

uma forma regular para garantir que o 
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Acordo de Parceria Económica é 

compatível com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Alteração  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 
Proposta de resolução Alteração 

10. Congratula-se com o compromisso 

no sentido da aplicação efetiva do Acordo 

de Paris relativo à luta contra as alterações 

climáticas e de outros acordos ambientais 

multilaterais, bem como da gestão 

sustentável das florestas (incluindo a luta 

contra a exploração madeireira ilegal) e da 

pesca (luta contra a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada); sublinha 

que a legislação e as normas da UE 

continuam a ser aplicáveis aos produtos 

importados para o mercado da UE e que, 

em particular, o Regulamento da UE 

relativo à madeira (Regulamento (UE) 

n.º 995/2010) proíbe a colocação de 

madeira ilegal no mercado da UE e cria um 

sistema obrigatório de diligência devida; 

insta ambas as partes a cooperarem 

estreitamente no âmbito do capítulo sobre 

o desenvolvimento sustentável, a fim de 

procederem a um intercâmbio de boas 

práticas e reforçarem a aplicação da 

legislação nestes domínios, 

nomeadamente no que se refere às 

medidas mais eficazes para combater a 

exploração madeireira ilegal e à forma de 

prevenir as exportações, da UE para o 

Japão, de madeira extraída ilegalmente; 

10. Congratula-se com o compromisso 

no sentido da aplicação efetiva do Acordo 

de Paris relativo à luta contra as alterações 

climáticas e de outros acordos ambientais 

multilaterais, bem como da gestão 

sustentável das florestas (incluindo a luta 

contra a exploração madeireira ilegal) e da 

pesca (luta contra a pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada); sublinha 

que a legislação e as normas da UE 

continuam a ser aplicáveis aos produtos 

importados para o mercado da UE e que, 

em particular, o Regulamento da UE 

relativo à madeira (RUEM) (Regulamento 

(UE) n.º 995/2010) proíbe a colocação de 

madeira ilegal no mercado da UE e cria um 

sistema obrigatório de diligência devida; 

insta ambas as partes a iniciarem de 

imediato uma estreita cooperação no 

âmbito do capítulo sobre o 

desenvolvimento sustentável, com vista à 

adoção sem demora, pelo Japão, de 
legislação equivalente ao RUEM; lamenta 

a decisão da Comissão de não solicitar o 

fim da pesca da baleia no quadro das 

negociações; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Alteração  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 
Proposta de resolução Alteração 

13. Recorda que o Tribunal de Justiça 

da União Europeia declarou, no ponto 161 

do parecer 2/15 sobre o Acordo de 

Comércio Livre entre a União Europeia e a 

República de Singapura, que os capítulos 

sobre comércio e desenvolvimento 

sustentável têm um efeito direto e imediato 

no comércio e que uma violação das 

disposições em matéria de 

desenvolvimento sustentável autoriza a 

outra parte a pôr fim à liberalização do 

comércio prevista nas outras disposições 

do Acordo de Comércio Livre ou a 

suspendê-la; acolhe com agrado a 

inclusão de uma cláusula de revisão no 

capítulo sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável e insta 

ambas as partes a fazerem uma utilização 

correta e oportuna desta cláusula, a fim 

de respeitarem os compromissos 

assumidos e melhorarem a aplicabilidade 

e a eficácia das disposições em matéria de 

trabalho e ambiente, e a terem em conta, 

como último recurso, entre vários 

métodos de aplicação, um mecanismo 

baseado em sanções; insta ambas as 

partes a não esperarem pela ativação da 

cláusula de revisão para tomarem 

medidas no sentido de uma aplicação 

efetiva, de modo a garantir que este APE 

seja um acordo de primeira linha que 

ofereça a maior proteção possível; exorta 

13. Recorda que o objetivo dos 

capítulos sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável (CDS) é ter a 

certeza de que os acordos comerciais são 

um meio para alcançar objetivos de 

desenvolvimento sustentável e entende 

que, para esse objetivo não ser 

contrariado, a aplicação de tais capítulos 

deve ser plenamente possível, tal como 

quaisquer outras componentes de um 

Acordo de Comércio Livre; recorda que o 

Tribunal de Justiça da União Europeia 

declarou, no ponto 161 do parecer 2/15 

sobre o Acordo de Comércio Livre entre a 

União Europeia e a República de 

Singapura, que os capítulos sobre comércio 

e desenvolvimento sustentável têm um 

efeito direto e imediato no comércio e que 

uma violação das disposições em matéria 

de desenvolvimento sustentável autoriza a 

outra parte a pôr fim à liberalização do 

comércio prevista nas outras disposições 

do Acordo de Comércio Livre ou a 

suspendê-la; exorta a Comissão a ativar 

imediatamente a cláusula de revisão do 
capítulo relativo ao comércio e ao 

desenvolvimento sustentável do APE, bem 

como a rever a sua abordagem geral em 

relação a todos os ACL, a fim de 

introduzir a suspensão das preferências 

comerciais ou outros tipos de sanções em 

caso de incumprimento de compromissos; 
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a Comissão a acompanhar os 

compromissos assumidos no capítulo 

relativo ao comércio e ao desenvolvimento 

sustentável e a cooperar com o Japão para 

que estes sejam cumpridos, com base no 

documento oficioso em 15 pontos da 

Comissão sobre comércio e 

desenvolvimento sustentável; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Alteração  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 
Proposta de resolução Alteração 

14. Sublinha que o APE reitera o 

direito das autoridades dos Estados-

Membros de definirem, fornecerem e 

regularem plenamente os serviços públicos 

a nível local, regional ou nacional e que 

uma lista negativa, tal como a prevista 

neste acordo, não impede os governos de 

voltarem a tornar públicos serviços que 

tenham sido privatizados ou de 

desenvolverem livremente novos serviços 

públicos; entende que, em princípio, é 

preferível recorrer a uma abordagem 

assente numa lista positiva, em 

conformidade com o Acordo Geral sobre 

o Comércio de Serviços (GATS) da OMC; 

regista o compromisso assumido por 

ambas as partes no APE de proteger a 

gestão pública dos recursos hídricos no 

âmbito da isenção geral dos serviços 

públicos; 

14. Sublinha que o APE deve manter o 

direito das autoridades dos 

Estados-Membros a definirem, fornecerem 

e regularem serviços públicos a nível local, 

regional ou nacional; entende que uma lista 

negativa restringe o direito de regular 

porque obriga as autoridades nacionais a 

determinar, no momento das negociações, 

todas as necessidades regulamentares 

para o futuro, com cláusulas de 

ajustamento («ratchet») e congelamento 

(«standstill») que proíbem, em princípio, a 

reposição de níveis menos favoráveis de 

liberalização; solicita à Comissão que 

retome uma abordagem de lista positiva 

em todas as negociações atuais e futuras; 

Or. en 



 

AM\1171346PT.docx  PE631.563v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

5.12.2018 A8-0367/7 

Alteração  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Entende que a atual cláusula de 

«utilidade pública» não proporciona uma 

proteção total e adequada do direito de 

regulamentar serviços públicos, como o 

Parlamento já reconheceu em anteriores 

resoluções1-B; exorta a Comissão a 

ponderar a revisão da sua abordagem no 

intuito de excluir de todos os ACL os 

serviços de interesse geral e serviços de 

interesse económico geral, com base 

numa cláusula de «serviços públicos» 

assente expressamente nos princípios dos 

Tratados da UE; 

 _________________ 

 1-B Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de 

fevereiro de 2016, que contém as recomendações 

do Parlamento Europeu à Comissão referentes às 

negociações relativas ao Acordo sobre o Comércio 

de Serviços (TiSA) (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 



 

AM\1171346PT.docx  PE631.563v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

5.12.2018 A8-0367/8 

Alteração  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 
Proposta de resolução Alteração 

17. Sublinha que o acordo preserva o 

direito soberano de regular os setores 

financeiro e bancário por razões 

prudenciais e de supervisão; apela a ambos 

os parceiros para que utilizem o fórum de 

regulação financeira de molde a melhorar 

o sistema financeiro mundial; 

17. Sublinha que o acordo deve 

preservar o direito soberano de regular os 

setores financeiro e bancário por razões 

prudenciais e de supervisão e recorda que 

as disposições contidas no capítulo sobre 

serviços financeiros se baseiam no GATS, 

que data de 1995; regista com 

preocupação que a UE incluiu os 

produtos financeiros que estiveram na 

origem da crise financeira na lista de 

serviços a liberalizar (isto é, swaps de 

risco de incumprimento em créditos, 

títulos garantidos por ativos e produtos 

derivados como futuros e opções); 

lamenta que este ACL tenha perdido a 

oportunidade de tornar a liberalização do 

comércio de serviços financeiros 

compatível com o modelo regulamentar 

pós-crise mediante a utilização de uma 

lista positiva para os serviços financeiros, 

tal como foi também recomendado pelo 

Parlamento Europeu com base no 

trabalho da sua Comissão PANA1-C; 

lamenta a inclusão de uma disposição 

muito ambiciosa em matéria de novos 

serviços financeiros, que confirma a 

intenção de liberalizar e expandir ainda 

mais o setor financeiro, em contradição 

com a abordagem pós-crise de limitar 

preferencialmente a inovação financeira; 

 _________________ 
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 1-C Recomendação do Parlamento Europeu ao 

Conselho e à Comissão, de 13 de dezembro de 

2017, na sequência do inquérito sobre o 

branqueamento de capitais e a elisão e evasão 

fiscais (2016/3044(RSP), 8_TA-

PROV(2017)0491).  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Alteração  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 
Proposta de resolução Alteração 

19. Salienta que a cooperação em 

matéria de regulamentação é voluntária e 

que não limita de modo algum o direito de 

legislar; recorda que as disposições 

correspondentes devem ser aplicadas no 

respeito pleno das prerrogativas dos 

colegisladores; congratula-se com o facto 

de o capítulo relativo à cooperação em 

matéria de regulamentação indicar 

claramente que os princípios consagrados 

no TFUE, como o princípio da precaução, 

devem ser plenamente respeitados; 

19. Salienta que a cooperação em 

matéria de regulamentação é voluntária e 

que não deve, de modo algum, limitar o 

direito de legislar; recorda que as 

disposições correspondentes devem ser 

aplicadas no respeito pleno das 

prerrogativas dos colegisladores; sublinha 

a disposição constante do capítulo relativo 

à cooperação em matéria de 

regulamentação que estabelece que as 

medidas regulamentares não podem 

constituir um obstáculo dissimulado ao 

comércio, o que implica uma ponderação 

e equilíbrio entre, por um lado, o que é 

proporcional e necessário, e, por outro, o 

que pode ser considerado um objetivo 

político legítimo; manifesta a sua 

preocupação com o risco de a cooperação 

em matéria de regulamentação no quadro 

dos ACL poder fazer o delicado equilíbrio 

entre a regulamentação do interesse 

público e a eliminação dos obstáculos ao 

comércio pender para esta última; 

lamenta que as disposições do capítulo 

segundo as quais os princípios 

consagrados no TFUE, como o princípio da 

precaução, devem ser plenamente 

respeitados se apliquem apenas à 

cooperação em matéria de 

regulamentação, ao passo que as 

disposições de importância mais crítica se 

encontram nos capítulos relativos às 
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medidas sanitárias e fitossanitárias (SFS) 

e aos obstáculos técnicos ao comércio 

(OTC); 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Alteração  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 
Proposta de resolução Alteração 

20. Apela à transparência no 

funcionamento do comité de cooperação 

em matéria de regulamentação e a uma 

participação adequada de todas as partes 

interessadas, nomeadamente dos sindicatos 

e das organizações da sociedade civil, a 

qual deve ser considerada uma condição 

necessária para reforçar a confiança do 

público no acordo e nas suas repercussões; 

salienta que o Parlamento deve ser 

regularmente informado sobre as decisões 

que são tomadas no comité de cooperação 

em matéria de regulamentação; 

20. Apela à transparência no 

funcionamento do comité de cooperação 

em matéria de regulamentação e a uma 

participação adequada de todas as partes 

interessadas, nomeadamente dos sindicatos 

e das organizações da sociedade civil, a 

qual deve ser considerada uma condição 

necessária para reforçar a confiança do 

público no acordo e nas suas repercussões; 

Salienta que o Parlamento deve ser 

sistematicamente informado sobre as 

decisões que são tomadas no comité de 

cooperação em matéria de regulamentação, 

bem como antes e depois de todas as 

reuniões do fórum de cooperação 

regulamentar do APE; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Alteração  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 
Proposta de resolução Alteração 

21. Toma nota de que prosseguem as 

negociações relativas a um acordo de 

investimento distinto, que o Parlamento 

acompanhará de perto; observa que a 

Comissão introduziu um sistema de 

tribunais de investimento em acordos com 

outros parceiros, enquanto se aguarda a 

criação de um tribunal multilateral de 

investimento; reitera que o antigo 

mecanismo de resolução de litígios entre 

os investidores e o Estado é inaceitável e 

que não existe qualquer mandato para o 

utilizar de novo; 

21. Toma nota de que prosseguem as 

negociações relativas a um acordo de 

investimento distinto; observa que o 

Sistema de Tribunais de Investimento 

(STI) irá perpetuar níveis elevados de 

proteção do investimento sem as 

correspondentes obrigações dos 

investidores, com base em direitos 

substantivos dos investidores que 

enfraquecem sistematicamente o direito 

das Partes de regular e prosseguir 

objetivos legítimos de política pública; 

frisa que o sistema de tribunais de 

investimento não reforma as disposições 

materiais mais problemáticas em matéria 

de proteção do investimento estrangeiro, 

nomeadamente os princípios da 

«expropriação indireta», «legítimas 

expectativas» e «tratamento justo e 

equitativo»; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Alteração  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 21-A. Apela à Comissão para que ponha 

termo às negociações para um acordo de 

proteção dos investimentos; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Alteração  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Acordo de Parceria Económica UE-Japão (resolução) 

2018/0091M(NLE) 

 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 
Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Regista as melhorias no que diz 

respeito à transparência, acesso aos 

documentos e participação da sociedade 

civil nas negociações comerciais que 

ocorreram durante a presente legislatura; 

solicita que seja sistematicamente 

facultado a todos os deputados ao 

Parlamento Europeu o pleno acesso aos 

textos consolidados das negociações, e 

insta a Comissão a insistir e dar 

prioridade à divulgação e publicação 

desses documentos em todas as 

negociações; 

Or. en 

 


