
 

RE\1127413PT.docx  PE605.500v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

Parlamento Europeu 
2014-2019  

 

Documento de sessão 
 

B8-0395/2017 

6.6.2017 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO 

apresentada nos termos do artigo 105.º, n.º 3, do Regimento 

sobre o regulamento delegado da Comissão, de 15 de fevereiro de 2017, que 

altera o Regulamento delegado (UE) n.º 639/2014 no que se refere às medidas 

de controlo relativas ao cultivo do cânhamo, a determinadas disposições 

relativas ao pagamento por ecologização, ao pagamento para os jovens 

agricultores que exercem controlo sobre uma pessoa coletiva, ao cálculo do 

montante por unidade no quadro do apoio associado voluntário, às frações de 

direitos ao pagamento e a determinadas exigências de notificação relativas ao 

regime de pagamento único por superfície e ao apoio associado voluntário e 

que altera o anexo X do Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho 

(2017/2571(DEA)) 

 

Czesław Adam Siekierski 

em nome da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 



 

PE605.500v01-00 2/3 RE\1127413PT.docx 

PT 

B8-0395/2017 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o regulamento delegado da Comissão, de 15 de 

fevereiro de 2017, que altera o Regulamento delegado (UE) n.º 639/2014 no que se refere 

às medidas de controlo relativas ao cultivo do cânhamo, a determinadas disposições 

relativas ao pagamento por ecologização, ao pagamento para os jovens agricultores que 

exercem controlo sobre uma pessoa coletiva, ao cálculo do montante por unidade no 

quadro do apoio associado voluntário, às frações de direitos ao pagamento e a 

determinadas exigências de notificação relativas ao regime de pagamento único por 

superfície e ao apoio associado voluntário e que altera o anexo X do Regulamento (UE) 

n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 

(2017/2571(DEA)) 

 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o Regulamento delegado da Comissão C(2017)0735, 

– Tendo em conta o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1307/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que estabelece regras para os pagamentos diretos 

aos agricultores ao abrigo de regimes de apoio no âmbito da política agrícola comum e 

que revoga o Regulamento (CE) n.º 637/2008 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 

73/2009 do Conselho1, nomeadamente o artigo 35.º, n.ºs 2 e 3, o artigo 44.°, n.° 5, 

alínea b) e o artigo 46.°, n.° 9, alíneas a) e c), o artigo 50.º, n.º 11, o artigo 52.º, n.º 9, 

alínea a), o artigo 67.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), e o artigo 70.º, 

– Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural, 

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.º 3,do seu Regimento, 

A. Considerando que a Comissão, ao apresentar o presente regulamento delegado, 

prejudica gravemente as prerrogativas do Parlamento enquanto colegislador de ambos, 

procedimento e conteúdo; 

B. Considerando que o agrupamento e a apresentação de 14 poderes como um único 

regulamento delegado da Comissão impede o exercício do direito de controlo do 

Parlamento, uma vez que é obrigado a simplesmente aceitar ou recusar a totalidade do 

pacote, o que não deixa qualquer margem para emitir uma opinião sobre cada poder 

individualmente; 

C. Considerando que o regulamento delegado da Comissão vai muito além de uma mera 

medida de simplificação e terá um impacto fundamental na execução da política 

agrícola comum (PAC); 

D. Considerando que a proibição da proteção fitossanitária das culturas leguminosas em 

                                                 
1 JO L 347 de 20.12.2013, p. 608. 
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superfícies de interesse ecológico ameaça a sustentabilidade da produção doméstica de 

proteaginosas, em conformidade com a estratégia da UE em matéria de proteínas, 

quando a Europa já depende fortemente das importações de proteínas; 

E. Considerando que os benefícios ecológicos das leguminosas no que diz respeito à 

proteção dos solos e à fixação de azoto são incontestáveis e muito superiores aos das 

culturas com sementeira de pratenses antes ou após a colheita, por exemplo; 

1. Formula objeções ao Regulamento delegado à Comissão; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e de lhe 

comunicar que o Regulamento delegado não pode entrar em vigor; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e aos 

governos e parlamentos dos Estados-Membros. 


