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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).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo Internacional de 
2015 sobre o Azeite e as Azeitonas de Mesa
(COM(2017)0264 – C8-0000/0000 – 2017/0107(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (0000/2019),

– Tendo em conta o projeto de Acordo Internacional de 2015 sobre o Azeite e as 
Azeitonas de Mesa (0000/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 4, do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do 
artigo 218.°, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C8-
0000/0000),

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.os 1 e 4, e o artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A8-0000/2019),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Acordo Internacional de 2015 sobre o Azeite e as Azeitonas de Mesa destina-se a suceder 
ao Acordo Internacional de 2005 sobre o Azeite e as Azeitonas de Mesa.

Em novembro de 2013, o Conselho autorizou a Comissão a encetar, em nome da União, as 
negociações para a celebração de um novo acordo internacional sobre o azeite e as azeitonas 
de mesa.

Durante a Conferência das Nações Unidas para a Negociação de um Acordo Destinado a 
Suceder ao Acordo Internacional de 2005 sobre o Azeite e as Azeitonas de Mesa (Genebra, 5 
a 9 de outubro de 2015), os representantes de 24 Estados-Membros da Conferência das 
Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED) e de duas organizações 
intergovernamentais elaboraram o texto do novo acordo. 

O Acordo Internacional de 2015 sobre o Azeite e as Azeitonas de Mesa foi assinado em nome 
da União, em 28 de novembro de 2016, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, sob 
reserva da sua celebração em data ulterior. Este novo acordo entrou em vigor a título 
provisório em 1 de janeiro de 2017.

O objetivo do Acordo Internacional de 2015 sobre o Azeite a as Azeitonas de Mesa é:

- promover a cooperação internacional com vista ao desenvolvimento integrado e sustentável 
da oleicultura mundial; 

- fomentar a coordenação das políticas de produção, industrialização, armazenagem e 
comercialização do azeite, óleos de bagaço de azeitona e azeitonas de mesa; 

 - incentivar a investigação e desenvolvimento, 

e 

- promover a transferência de tecnologias e as ações de formação no setor oleícola.

O Acordo institui um órgão decisório, denominado «Conselho dos Membros», que exerce 
todos os poderes e desempenha todas as funções necessárias à consecução dos objetivos do 
acordo. 

Ao abrigo do artigo 19.º, n.º 2, do Acordo, o Conselho dos Membros pode alterar o acordo ao 
modificar as denominações e definições dos azeites, dos óleos de bagaço de azeitona e das 
azeitonas de mesa constantes dos seus anexos B e C.

A relatora para este procedimento, Deputada Eleonora Forenza, propõe recomendar a 
aprovação deste Acordo, a fim de garantir que a UE continue a contribuir ativamente para a 
cooperação internacional no setor do azeite e da azeitona de mesa.

A relatora lamenta, no entanto, a lentidão da transmissão do presente acordo ao Parlamento, 
bem como a falta de informação atempada por parte das outras instituições durante as 
negociações. Os acordos internacionais relativos à Política Comercial Comum da UE estão 
sujeitos à aprovação do Parlamento, e por isso a relatora apela ao Conselho e à Comissão para 
que informem devidamente o Parlamento, em especial sobre quaisquer decisões relacionadas 
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com o artigo 4.º da Decisão do Conselho que possam vir a ser tomadas.

A relatora insta, por conseguinte, a Comissão a prestar informações atempadas e 
pormenorizadas ao Parlamento, de modo equivalente ao que acontece com o Conselho, 
nomeadamente no que diz respeito às atividades do Conselho dos Membros instituído pelo 
Acordo. Designadamente, quando o Conselho dos Membros instituído pelo Acordo for 
chamado a adotar alterações das denominações e definições dos azeites, dos óleos de bagaço 
de azeitona e das azeitonas de mesa constantes dos anexos B e C do Acordo, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 2, do mesmo Acordo, a Comissão deve informar o 
Parlamento sobre a posição que planeia tomar em nome da União. 


