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SUGESTÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos e a 

Comissão dos Assuntos Constitucionais, competentes quanto à matéria de fundo, a 

incorporarem as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovarem: 

A. Considerando que o Acordo Interinstitucional sobre Legislar Melhor (AII «Legislar 

melhor») apela a uma cooperação interinstitucional com o objetivo de simplificar a 

legislação vigente na União, evitando o excesso de regulamentação e os encargos 

administrativos para os cidadãos, as administrações e as empresas; que o Parlamento 

salienta, no que diz respeito aos acordos internacionais de comércio, que estes objetivos 

não devem conduzir a normas menos exigentes em matéria de proteção do ambiente, 

saúde pública, saúde e segurança dos trabalhadores, normas laborais da Organização 

Internacional do Trabalho e direitos dos consumidores; 

B. Considerando que a cooperação regulamentar surgiu como um instrumento fundamental 

nos acordos comerciais internacionais na via para um diálogo regulamentar e de 

coerência entre os parceiros comerciais; que a Comissão deve permanecer, neste 

processo, empenhada nos princípios de uma concorrência justa e em condições 

equitativas para todas as partes interessadas, e garantir a maior transparência possível na 

tomada de decisões; 

C. Considerando que o AII «Legislar melhor» começou a conduzir a melhorias tangíveis 

em algumas prioridades, e que o n.º 40 do mesmo artigo obriga a negociar melhores 

disposições práticas para a cooperação e a partilha de informações sobre os acordos 

internacionais; 

1. Considera essencial respeitar horizontalmente a prática já bem implantada que consiste 

em aguardar a aprovação do Parlamento antes da aplicação, a título provisório, das 

disposições relativas ao comércio e ao investimento de acordos politicamente 

importantes, consoante o compromisso assumido pela Comissária Malmström na sua 

audição de 29 de setembro de 2014; exorta o Conselho, a Comissão e o SEAE a 

continuarem a alargar esta prática a todos os acordos internacionais; 

2. Exorta as outras instituições a respeitarem os Tratados e regulamentos, assim como a 

seguirem a jurisprudência relevante, a fim de assegurar que o Parlamento: 

a. seja imediata, total e rigorosamente informado durante a totalidade do ciclo de 

vida dos acordos internacionais, de uma forma proativa, estruturada e racionalizada, e 

sem comprometer a posição de negociação da UE, e disponha de tempo suficiente para 

manifestar os seus pontos de vista em todas as fases e para que estes sejam tidos em 

conta na medida do possível;  

b. seja corretamente informado e envolvido na fase de implementação dos 

acordos, especialmente no que diz respeito às decisões tomadas pelos órgãos 

instituídos por acordos, e possa exercer plenamente os seus direitos de colegislador 

sempre que as decisões tenham impacto na legislação da UE; 

c. seja ativamente informado da posição da Comissão nas instâncias 
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internacionais, como a OMC, a CNUCED, a OCDE, o PNUD, a FAO e o CDHNU;  

3. Assinala que o Parlamento está pronto para recorrer ao Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE), uma vez mais, para garantir o respeito pelos seus direitos caso não se 

verifiquem progressos conclusivos num futuro próximo nas negociações relativas ao 

n.º 40 do AII «Legislar melhor»; 

4. Observa que cada uma das instituições deve ter presente que a sua responsabilidade 

enquanto legisladora não termina quando são concluídos os acordos internacionais; 

salienta a necessidade de acompanhar de perto a execução e os esforços em curso para 

assegurar acordos que cumpram os seus objetivos; insta as instituições a alargarem as 

melhores práticas e uma abordagem de cooperação às fases de aplicação e avaliação de 

acordos internacionais; 

5. Acolhe com satisfação o Programa de Trabalho da Comissão sobre dossiês prioritários 

relacionados com o comércio, embora este pudesse fornecer mais informações sobre a 

programação das negociações comerciais internacionais; apela a uma maior 

transparência do processo legislativo, por exemplo usando uma base de dados comum; 

6. Assinala que as avaliações de impacto, incluindo uma análise da situação dos direitos 

humanos, podem constituir um instrumento importante na negociação de acordos 

comerciais e de investimento, ajudando as partes a cumprirem as suas obrigações em 

matéria de direitos humanos, e recorda o caráter vinculativo de acordos como o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais; 

7. Congratula-se com a abordagem mais sistematizada das avaliações de impacto, embora 

a metodologia utilizada nem sempre seja a ideal; insta a Comissão a continuar uma 

política comercial baseada nos resultados que reduza os encargos administrativos e 

regulamentares para as empresas, e respeite simultaneamente os compromissos e 

obrigações em matéria de direitos humanos, em conformidade com os princípios 

orientadores da ONU e as orientações da Comissão; 

8. Exorta a Comissão e o Conselho a respeitarem plenamente a repartição de competências 

entre a UE e os seus Estados-Membros, como se pode deduzir do parecer 2/15 do TJUE 

de 16 de maio de 2017, no que respeita à adoção de diretrizes de negociação, às 

negociações, à base jurídica das propostas para assinatura e conclusão e, em especial, à 

assinatura e conclusão pelo Conselho de acordos internacionais de comércio; 

9. Congratula-se com as melhorias na forma como os atos delegados e os atos de execução 

são usados, mas acredita ser necessária uma maior convergência em conformidade com 

os pontos de vista do Parlamento; incentiva a que se use o Registo Interinstitucional 

para os Atos Delegados e à participação em reuniões de peritos. 
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