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Alteração 18
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O direito da União estabelece que os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas adequadas para garantir o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
dos Tratados ou resultantes dos atos das 
instituições da União. Os Estados-
Membros devem, por conseguinte, evitar 
ou eliminar quaisquer incompatibilidades 
entre o direito da União e acordos 
internacionais celebrados entre Estados-
Membros e países terceiros.

(2) O direito da União estabelece que os 
Estados-Membros devem tomar todas as 
medidas adequadas para garantir o 
cumprimento das obrigações decorrentes 
dos Tratados, em particular do artigo 
194.°, e resultantes dos atos das 
instituições da União. Os 
Estados-Membros devem, por conseguinte, 
evitar ou eliminar quaisquer 
incompatibilidades entre o direito da União 
e acordos internacionais celebrados entre 
Estados-Membros e países terceiros.

Or. en

Alteração 19
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para o bom funcionamento do 
mercado interno da energia, é necessário 
que a energia importada para a União a 
partir de países terceiros seja totalmente 
regida pelas regras que estabelecem o 
mercado interno da energia. Um mercado 
interno da energia que não esteja a 
funcionar corretamente coloca a UE numa 
posição vulnerável no que respeita à 
segurança do aprovisionamento energético. 
Um elevado grau de transparência nos 

(3) Para salvaguardar a proteção dos 
consumidores, é necessário que os 
procedimentos de energia importada para a 
União a partir de países terceiros sejam 
transparentes e tenham em consideração 
o interesse económico dos consumidores. 
Um mercado interno da energia que não 
esteja a funcionar corretamente coloca a 
UE numa posição vulnerável no que 
respeita à segurança do aprovisionamento 
energético. Um elevado grau de 
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acordos entre os Estados-Membros e países 
terceiros no domínio da energia permitiria 
à União ter uma ação coordenada, num 
espírito de solidariedade, a fim de garantir 
que esses acordos estejam em 
conformidade com a legislação da União e 
garantam o aprovisionamento energético 
de forma eficaz. 

transparência nos acordos entre os Estados-
Membros e países terceiros no domínio da 
energia permitiria à União ter uma ação 
coordenada, num espírito de solidariedade, 
a fim de garantir que esses acordos estejam 
em conformidade com a legislação da 
União e garantam o aprovisionamento
energético de forma eficaz. No entanto, é 
crucial que os Estados-Membros 
mantenham a sua responsabilidade pelo 
conteúdo dos acordos 
intergovernamentais.

Or. en

Alteração 20
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Reconhecendo o papel fundamental 
desempenhado pela cooperação 
internacional no domínio da energia, 
todos os acordos intergovernamentais 
devem basear-se no princípio do respeito 
mútuo pelos países terceiros envolvidos.

Or. en

Alteração 21
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais passíveis de 

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais relacionados 
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ter um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético, uma vez que 
estas duas questões estão intrinsecamente 
ligadas. Deve, nomeadamente, abranger 
todos os acordos intergovernamentais que 
tenham impacto no fornecimento de gás, 
petróleo ou eletricidade através de 
infraestruturas fixas ou que tenham 
impacto na quantidade de energia 
importada para a União a partir de países 
terceiros. 

com a importação de energia passíveis de 
ter um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético, uma vez que 
estas duas questões estão intrinsecamente 
ligadas. Deve, nomeadamente, abranger 
todos os acordos intergovernamentais que 
tenham impacto no fornecimento de gás, 
petróleo ou eletricidade através de 
infraestruturas fixas ou que tenham 
impacto na quantidade de energia 
importada para a União a partir de países 
terceiros. As exportações de gás, petróleo 
ou eletricidade encontram-se excluídas do 
mecanismo.

Or. en

Alteração 22
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais passíveis de 
ter um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético, uma vez que 
estas duas questões estão intrinsecamente 
ligadas. Deve, nomeadamente, abranger 
todos os acordos intergovernamentais que 
tenham impacto no fornecimento de gás, 
petróleo ou eletricidade através de 
infraestruturas fixas ou que tenham 
impacto na quantidade de energia 
importada para a União a partir de países 
terceiros.

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve abranger apenas os 
acordos intergovernamentais passíveis de 
ter um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético, uma vez que 
estas duas questões estão intrinsecamente 
ligadas. Deve, nomeadamente, abranger 
todos os acordos intergovernamentais que 
tenham impacto no fornecimento de gás, 
petróleo ou eletricidade através de 
infraestruturas fixas.

Or. en
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Alteração 23
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente decisão não deve abranger 
acordos entre entidades comerciais, exceto 
e na medida em que os acordos 
intergovernamentais refiram 
explicitamente esses acordos comerciais. 
Os operadores comerciais que negoceiam 
acordos comerciais com operadores de 
países terceiros podem todavia solicitar 
orientações da Comissão a fim de evitar 
potenciais conflitos com o direito da 
União.

(7) A presente decisão não deve abranger 
acordos entre entidades comerciais. Os 
operadores comerciais que negoceiam 
acordos comerciais com operadores de 
países terceiros podem todavia solicitar 
orientações da Comissão a fim de evitar 
potenciais conflitos com o direito da 
União.

Or. en

Alteração 24
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem já
notificar a Comissão da sua intenção de 
iniciar negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
acordos em vigor. A Comissão deve ser 
regularmente informada sobre as 
negociações em curso e ter o direito de 
participar nas negociações na qualidade 
de observador. Os Estados-Membros 
podem também solicitar à Comissão 
assistência no decurso das suas 
negociações com países terceiros.

(9) Os Estados-Membros devem já 
notificar a Comissão da sua intenção de 
iniciar negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
acordos em vigor num prazo razoável. A 
Comissão deve ser regularmente informada 
sobre as negociações em curso.  Os 
Estados-Membros podem também solicitar 
à Comissão assistência no decurso das suas 
negociações com países terceiros. No 
entanto, é importante não pôr em causa a 
capacidade de os Estados-Membros 
negociarem o conteúdo dos acordos.
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Or. en

Alteração 25
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os Estados-Membros devem já
notificar a Comissão da sua intenção de 
iniciar negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
acordos em vigor. A Comissão deve ser 
regularmente informada sobre as 
negociações em curso e ter o direito de
participar nas negociações na qualidade de 
observador. Os Estados-Membros podem 
também solicitar à Comissão assistência no 
decurso das suas negociações com países 
terceiros.

(9) Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão do início de negociações de um 
novo acordo intergovernamental ou de 
alteração de acordos em vigor.  A 
Comissão deve ser regularmente informada 
sobre as negociações Os Estados-Membros 
podem convidar a Comissão a participar 
na qualidade de observador. Os 
Estados-Membros podem também solicitar 
à Comissão assistência no decurso das suas 
negociações com países terceiros.

Or. en

Alteração 26
Ivo Belet

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão deve, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do Estado-Membro 
que tenha negociado o acordo 
intergovernamental, ter o direito de avaliar 
a compatibilidade do acordo negociado 
com o direito da União antes da assinatura 
do mesmo.

(10) A Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro que tenha negociado o 
acordo intergovernamental, avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União e informar o 
Estado-Membro da sua posição antes da 
assinatura do mesmo.

Or. en
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Alteração 27
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A Comissão deve, por sua própria 
iniciativa ou a pedido do Estado-Membro 
que tenha negociado o acordo 
intergovernamental, ter o direito de avaliar 
a compatibilidade do acordo negociado 
com o direito da União antes da assinatura 
do mesmo.

(10) A Comissão pode, apenas a pedido do 
Estado-Membro que tenha negociado o 
acordo intergovernamental, ter o direito de 
avaliar a compatibilidade do acordo 
negociado com o direito da União antes da 
assinatura do mesmo.

Or. en

Alteração 28
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão deve pôr as informações 
recebidas à disposição de todos os outros 
Estados-Membros, em formato eletrónico. 
A Comissão deve respeitar os pedidos dos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
tratamento das informações apresentadas 
como confidenciais, em particular 
informações comerciais. Os pedidos de 
confidencialidade não devem, contudo, 
restringir o acesso da própria Comissão às 
informações confidenciais, uma vez que a 
Comissão necessita de dispor de 
informações completas para proceder à sua 
própria avaliação. Os pedidos de 
confidencialidade em nada prejudicam o 
direito de acesso aos documentos previsto 
no Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso do 
público aos documentos do Parlamento 

(12) A Comissão deve pôr as informações 
recebidas à disposição de todos os outros 
Estados-Membros, em formato eletrónico. 
A Comissão deve respeitar os pedidos dos 
Estados-Membros no que diz respeito ao 
tratamento das informações apresentadas 
como confidenciais, em particular 
informações comerciais. Os pedidos de 
confidencialidade não devem, contudo, 
restringir o acesso da própria Comissão às 
informações confidenciais, uma vez que a 
Comissão necessita de dispor de 
informações completas para proceder à sua 
própria avaliação. Os pedidos de 
confidencialidade em nada prejudicam o 
direito de acesso aos documentos previsto 
no Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, e no artigo 15.° do 
Tratado de Lisboa, relativo ao acesso do 
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Europeu, do Conselho e da Comissão. público aos documentos das instituições, 
órgãos e organismos da União.

Or. en

Alteração 29
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão deve 
recomendar a utilização de cláusulas-tipo 
nos acordos intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros. A 
utilização das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão, em 
colaboração com o SEAE no que respeita 
à política externa da UE, deve recomendar 
a utilização de cláusulas-tipo nos acordos 
intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros. A 
utilização das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União ou com os acordos 
internacionais da União. A Comissão 
deve também sugerir cláusulas-tipo não 
vinculativas em relação às políticas da EU 
de respeito pelos direitos humanos, 
democracia, boa governação, primado do 
direito e diálogo social, incluindo a 
responsabilidade social das empresas, as 
alterações climáticas, a proteção do 
ambiente, a eficiência energética, as 
energias renováveis e os objetivos da EU 
em matéria de biocombustíveis.

Or. en

Alteração 30
Ivo Belet
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Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão deve 
recomendar a utilização de cláusulas-tipo
nos acordos intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros. A 
utilização das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

(13) O permanente intercâmbio de 
informações sobre acordos 
intergovernamentais a nível da União 
deveria permitir o desenvolvimento de 
melhores práticas. Com base nessas 
melhores práticas, a Comissão deve 
desenvolver modelos a utilizar nos acordos 
intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros. A 
utilização dos referidos modelos não
vinculativos deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

Or. en

Alteração 31
Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Um melhor conhecimento mútuo dos 
acordos intergovernamentais em vigor e 
novos deveria permitir uma melhor 
coordenação no domínio da energia entre 
os próprios Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a Comissão. Essa 
melhor coordenação deveria permitir aos 
Estados-Membros beneficiar plenamente 
do peso político e económico da União.

(14) Um melhor conhecimento mútuo dos 
acordos intergovernamentais em vigor e 
novos deveria permitir uma melhor 
coordenação no domínio da energia entre 
os próprios Estados-Membros e entre os 
Estados-Membros e a Comissão. Essa 
melhor coordenação deveria permitir aos 
Estados-Membros beneficiar plenamente 
do peso político e económico da União,
proporcionar à Comissão Europeia e aos 
Estados-Membros uma coordenação 
plena dos seus esforços no que respeita à 
importação de mais eletricidade renovável 
para a UE e reforçar o próprio papel 
estratégico e capacidades em matéria de 
política externa da União.
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Or. en

Justificação

A importação da eletricidade de fontes renováveis deve tornar-se um elemento importante da 
futura política energética externa da União Europeia, fazendo parte dos objetivos da UE em 
matéria de alterações climáticas. 

Alteração 32
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Um membro da Comissão 
Europeia responsável pelo domínio da 
energia e a Alta Representante da União 
para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança, em colaboração com o 
SEAE, devem atuar, de forma ativa, em 
conformidade com a presente decisão, 
promovê-la junto de países terceiros e 
apresentar anualmente um relatório sobre 
a sua aplicação ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho e ao Comité Económico e 
Social Europeu.

Or. en

Alteração 33
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 

1. A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais no 
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sobre acordos intergovernamentais. domínio da energia, conforme definido no 
artigo 2.°.

Or. en

Alteração 34
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão todos os acordos 
intergovernamentais em vigor e aplicados 
a título provisório, celebrados entre eles e 
países terceiros, na íntegra, incluindo os 
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos e todas as 
alterações aos mesmos, o mais tardar no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor da presente decisão. A Comissão 
deve disponibilizar a todos os outros 
Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico. Os acordos intergovernamentais 
em vigor ou aplicados a título provisório 
que já tenham sido comunicados à 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 na data de 
entrada em vigor da presente decisão, e que 
cumpram os requisitos do presente número, 
devem ser considerados notificados para 
efeitos da presente decisão.

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão, o mais tardar no prazo de três 
meses após a data de entrada em vigor da 
presente decisão, todos os acordos 
intergovernamentais celebrados entre eles e 
países terceiros, que entraram em vigor 
após 13 de julho de 2009, incluindo os 
seus anexos e todas as alterações aos 
mesmos, bem como outros textos neles 
explicitamente referidos, desde que estes 
contenham elementos com impacto 
operacional no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento 
energético.  Os Estados-Membros podem 
disponibilizar resumos da informação 
apresentada.  De acordo com as 
instruções do Estado-Membro em causa, 
a Comissão deve disponibilizar a todos os 
outros Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico. Os acordos intergovernamentais 
em vigor ou aplicados a título provisório 
que já tenham sido comunicados à 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 na data de 
entrada em vigor da presente decisão, e que 
cumpram os requisitos do presente número, 
devem ser considerados notificados para 
efeitos da presente decisão.

Or. en
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Alteração 35
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem apresentar 
à Comissão todos os acordos 
intergovernamentais em vigor e aplicados a 
título provisório, celebrados entre eles e 
países terceiros, na íntegra, incluindo os 
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos e todas as 
alterações aos mesmos, o mais tardar no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor da presente decisão. A Comissão 
deve disponibilizar a todos os outros 
Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico. Os acordos intergovernamentais 
em vigor ou aplicados a título provisório 
que já tenham sido comunicados à 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 na data de 
entrada em vigor da presente decisão, e que 
cumpram os requisitos do presente número, 
devem ser considerados notificados para 
efeitos da presente decisão.

1. Os Estados-Membros podem apresentar 
à Comissão todos os acordos 
intergovernamentais em vigor e aplicados a 
título provisório, celebrados entre eles e 
países terceiros, na íntegra, incluindo os
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos e todas as 
alterações aos mesmos, num prazo 
razoável. A Comissão deve disponibilizar a 
todos os outros Estados-Membros o acesso 
aos documentos recebidos, em formato 
eletrónico. Os acordos intergovernamentais 
em vigor ou aplicados a título provisório 
que já tenham sido comunicados à 
Comissão em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 994/2010 na data de 
entrada em vigor da presente decisão, e que 
cumpram os requisitos do presente número, 
devem ser considerados notificados para 
efeitos da presente decisão.

Or. en

Alteração 36
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou à 

2. Quando se iniciarem negociações com 
um país terceiro com vista à alteração de 
um acordo intergovernamental em vigor ou 
à conclusão de um novo acordo 
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conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão da 
sua intenção na primeira ocasião possível 
antes da abertura prevista das 
negociações. As informações fornecidas à 
Comissão devem incluir a documentação 
relevante, uma indicação das disposições 
a abordar nas negociações, os respetivos 
objetivos e quaisquer outras informações 
pertinentes. Em caso de alteração de um 
acordo em vigor, as disposições que são 
objeto de renegociação devem ser 
indicadas na informação fornecida à 
Comissão. A Comissão deve disponibilizar 
a todos os Estados-Membros o acesso às 
informações recebidas, em formato 
eletrónico. O Estado-Membro em causa 
deve manter a Comissão regularmente 
informada das negociações em curso. 
Mediante pedido da Comissão ou do 
Estado-Membro, a Comissão pode 
participar nas negociações na qualidade de 
observador.

intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão dos 
objetivos das negociações, das disposições 
a abordar nas negociações, os respetivos 
objetivos e quaisquer outras informações 
pertinentes.  Em caso de alteração de um 
acordo em vigor, as disposições que são 
objeto de renegociação devem ser 
indicadas na informação fornecida à 
Comissão. O Estado-Membro em causa 
deve manter a Comissão regularmente 
informada das negociações em curso. 
Mediante pedido do Estado-Membro, a 
Comissão pode participar nas negociações 
na qualidade de observador.

Or. en

Alteração 37
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou à 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão da 
sua intenção na primeira ocasião possível 
antes da abertura prevista das 
negociações. As informações fornecidas à 
Comissão devem incluir a documentação 

2. Quando um Estado-Membro inicia
negociações com um país terceiro com 
vista à alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou à 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
deve informar por escrito a Comissão. As 
informações fornecidas à Comissão devem 
incluir a documentação relevante, uma 
indicação das disposições a abordar nas 
negociações, os respetivos objetivos e 
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relevante, uma indicação das disposições a 
abordar nas negociações, os respetivos 
objetivos e quaisquer outras informações 
pertinentes. Em caso de alteração de um 
acordo em vigor, as disposições que são 
objeto de renegociação devem ser 
indicadas na informação fornecida à 
Comissão. A Comissão deve disponibilizar 
a todos os Estados-Membros o acesso às 
informações recebidas, em formato 
eletrónico. O Estado-Membro em causa 
deve manter a Comissão regularmente 
informada das negociações em curso. 
Mediante pedido da Comissão ou do 
Estado-Membro, a Comissão pode 
participar nas negociações na qualidade de 
observador.

quaisquer outras informações pertinentes. 
Em caso de alteração de um acordo em 
vigor, as disposições que são objeto de 
renegociação devem ser indicadas na 
informação fornecida à Comissão. A 
Comissão deve disponibilizar a todos os 
Estados-Membros o acesso às informações 
recebidas, em formato eletrónico. O 
Estado-Membro em causa deve manter a 
Comissão regularmente informada das 
negociações em curso. Mediante pedido da 
Comissão ou do Estado-Membro, a 
Comissão pode participar nas negociações 
na qualidade de observador.

Or. en

Alteração 38
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Após a ratificação de um acordo 
intergovernamental ou da alteração de um 
acordo intergovernamental, o 
Estado-Membro em causa deve apresentar 
o acordo ou a alteração do acordo, 
incluindo os seus anexos e outros textos 
desses acordos ou alterações 
explicitamente referidos, à Comissão, a 
qual disponibilizará a todos os outros 
Estados-Membros o acesso aos 
documentos recebidos, em formato 
eletrónico, com exceção das partes 
confidenciais identificadas de acordo com 
o estabelecido no artigo 7.º.

3. Após a ratificação de um acordo 
intergovernamental ou da alteração de um 
acordo intergovernamental, o 
Estado-Membro em causa deve apresentar 
à Comissão o acordo ou a alteração do 
acordo, incluindo os seus anexos e outros 
textos desses acordos ou alterações 
explicitamente referidos, desde que estes 
contenham elementos com impacto 
operacional no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na
segurança do aprovisionamento 
energético. Os Estados-Membros podem 
disponibilizar resumos da informação 
apresentada.  De acordo com as 
instruções do Estado-Membro em causa, 
a Comissão disponibilizará a todos os 
outros Estados-Membros o acesso aos 
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documentos recebidos, em formato 
eletrónico, com exceção das partes 
confidenciais identificadas de acordo com 
o estabelecido no artigo 7.º.

Or. en

Alteração 39
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 5 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, o mais tardar no prazo de quatro 
semanas após ter sido informada do 
encerramento das negociações ou a 
pedido do Estado-Membro que negociou o 
acordo intergovernamental, avaliar a
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União antes da assinatura do 
mesmo. Caso a Comissão ou o 
Estado-Membro em causa solicitem a 
referida avaliação ex ante do acordo 
intergovernamental negociado com o 
direito da União, o projeto de acordo 
intergovernamental negociado, mas ainda 
não assinado, deve ser apresentado à 
Comissão para exame. O Estado-Membro 
em causa deve abster-se de assinar o 
acordo por um período de quatro meses a 
contar da data de apresentação do projeto 
de acordo intergovernamental. O período 
de exame pode ser prolongado com o 
acordo do Estado-Membro em causa. 
Quando é solicitado um controlo de 
compatibilidade, na ausência de parecer
da Comissão no período de exame, 
considera-se que a Comissão não colocou 
objeções.

A Comissão pode, o mais tardar no prazo 
de quatro semanas após ter sido notificada 
de acordo com o n.º 2 do artigo 3.°, 
informar o Estado-Membro em causa 
sobre a sua opinião quanto à 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União. Caso o Estado-Membro 
em causa solicite a referida avaliação ex 
ante do acordo intergovernamental 
negociado com o direito da União, o 
projeto de acordo intergovernamental 
negociado, mas ainda não assinado, deve 
ser apresentado à Comissão para exame. O 
Estado-Membro em causa deve abster-se 
de assinar o acordo por um período de dois 
meses a contar da data de apresentação do 
projeto de acordo intergovernamental. O 
período de exame pode ser prolongado por 
dois meses com o acordo do 
Estado-Membro em causa. Na ausência de 
avaliação da Comissão no período de 
exame, considera-se que a Comissão não 
colocou objeções.

Or. en
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Alteração 40
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, o mais tardar no prazo de 
quatro semanas após ter sido informada 
do encerramento das negociações ou a 
pedido do Estado-Membro que negociou o 
acordo intergovernamental, avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União antes da assinatura do 
mesmo. Caso a Comissão ou o 
Estado-Membro em causa solicitem a 
referida avaliação ex ante do acordo 
intergovernamental negociado com o 
direito da União, o projeto de acordo 
intergovernamental negociado, mas ainda 
não assinado, deve ser apresentado à 
Comissão para exame. O Estado-Membro 
em causa deve abster-se de assinar o 
acordo por um período de quatro meses a 
contar da data de apresentação do projeto 
de acordo intergovernamental.  O período 
de exame pode ser prolongado com o 
acordo do Estado-Membro em causa. 
Quando é solicitado um controlo de 
compatibilidade, na ausência de parecer da 
Comissão no período de exame, 
considera-se que a Comissão não colocou 
objeções.

A Comissão pode, a pedido do 
Estado-Membro que tenha negociado o 
acordo intergovernamental, avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União antes da assinatura do 
mesmo. Caso o Estado-Membro em causa 
solicite a referida avaliação ex ante do 
acordo intergovernamental negociado com 
o direito da União, o projeto de acordo 
intergovernamental negociado, mas ainda 
não assinado, deve ser apresentado à 
Comissão para exame.  O período de 
exame pode ser prolongado com o acordo 
do Estado-Membro em causa. Quando é 
solicitado um controlo de compatibilidade, 
na ausência de parecer da Comissão no 
período de exame, considera-se que a 
Comissão não colocou objeções.

Or. en

Alteração 41
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposta de decisão
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Artigo 6 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

1. (a) Analisar a evolução em relação a 
acordos intergovernamentais;

1. (a) Analisar a evolução em relação a 
acordos intergovernamentais e garantir 
consistência e coerência nas relações 
externas da UE no domínio da energia 
com os principais países produtores, de 
trânsito e de consumo;

Or. en

Alteração 42
Anneli Jäätteenmäki, Kristiina Ojuland, Graham Watson,

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

1. (b) Identificar problemas comuns em 
relação a acordos intergovernamentais e 
estudar ações adequadas para tratar esses 
problemas;

1. (b) Identificar problemas comuns em 
relação a acordos intergovernamentais e 
estudar ações adequadas para tratar esses 
problemas e propor soluções possíveis aos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 43
Ivo Belet

Proposta de decisão
Artigo 6 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

1. (c) Com base nas melhores práticas, 
elaborar cláusulas-tipo cuja utilização 
garantiria a plena conformidade de futuros 
acordos intergovernamentais com a 
legislação da UE em matéria de energia.

1. (c) Com base nas melhores práticas, 
elaborar modelos não vinculativos cuja 
utilização garantiria a plena conformidade 
de futuros acordos intergovernamentais 
com a legislação da UE em matéria de 
energia.

Or. en
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Alteração 44
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Ao fornecer informações à Comissão em 
conformidade com o disposto no artigo 3.º, 
o Estado-Membro pode indicar se alguma 
parte das informações, em especial 
informações comerciais, deve ser 
considerada confidencial e se a informação 
fornecida pode ser partilhada com outros 
Estados-Membros. A Comissão deve 
respeitar essas indicações. Os pedidos de 
confidencialidade não restringem o 
acesso da própria Comissão a 
informações confidenciais.

Ao fornecer informações à Comissão em 
conformidade com o disposto no artigo 3.º, 
o Estado-Membro pode indicar se alguma 
parte das informações, em especial 
informações comerciais, deve ser 
considerada confidencial e se a informação 
fornecida pode ser partilhada com a 
Comissão ou outros Estados-Membros. A 
Comissão deve respeitar essas indicações.

Or. en


