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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Frisa que o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) alargou o âmbito 
das competências exclusivas da União no domínio da Política Comercial Comum (PCC), 
que abrange agora, não só todos os aspetos do comércio, mas também do investimento 
direto estrangeiro; salienta o facto de o Parlamento dispor agora de plenas competências 
para tomar decisões, em conjunto com o Conselho, sobre o processo legislativo e sobre a 
aprovação de acordos de comércio e de investimento; 

2. Observa que, desde a entrada em vigor do TFUE, o Parlamento demonstrou que é um 
colegislador empenhado e responsável e que a interação entre o Parlamento e a Comissão 
tem sido, regra geral, positiva e baseada numa comunicação fluida e numa abordagem 
fundada na cooperação;

3. Realça a importância de as instituições da UE cooperarem de uma forma leal e eficaz, no 
âmbito das suas respetivas competências, quando analisarem legislação e acordos 
internacionais com vista a prever tendências comerciais e económicas, identificar 
prioridades e opções, estabelecer estratégias de médio e longo prazo, determinar mandatos 
para acordos internacionais, analisar/projetar e aprovar legislação, bem como acompanhar 
a execução de acordos de comércio e investimento, a par de iniciativas de longo prazo no 
domínio da PCC; 

4. Sublinha a importância de dar continuidade ao processo de desenvolvimento de 
capacidades efetivas, incluindo a afetação dos recursos humanos e financeiros necessários, 
a fim de ativamente definir e alcançar objetivos políticos em matéria de comércio e 
investimento, assegurando simultaneamente segurança jurídica, coerência da ação externa 
da UE e respeito pelos princípios e objetivos consagrados nos Tratados; 

5. Atribui grande importância à inclusão de cláusulas relativas aos Direitos Humanos em 
acordos internacionais e de capítulos sobre o desenvolvimento sustentável em acordos de 
comércio e investimento e expressa a sua satisfação com as iniciativas do Parlamento em 
prol da adoção de roteiros que incluam condicionalidades de importância crucial; recorda 
à Comissão a necessidade de ter em conta os pareceres e as resoluções do Parlamento e de 
fornecer informação sobre a forma como tais pontos de vista foram incorporados nos 
acordos internacionais e nos projetos de legislação; manifesta a esperança de que os 
instrumentos necessários ao desenvolvimento da política de investimentos da UE estejam 
operacionais em tempo útil;

6. Sublinha a necessidade de assegurar um fluxo contínuo de informações atempadas, 
rigorosas, completas e imparciais, que, por um lado, permitam uma análise de elevada 
qualidade, imprescindível para melhorar as competências e o sentimento de identificação 
dos decisores políticos do Parlamento e para conduzir a uma melhor sinergia 
interinstitucional no domínio da PCC, e que, por outro, garantam que o Parlamento seja 
informado de forma precisa e exaustiva em todas as fases do processo (inclusive por meio 
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do acesso aos textos das negociações da União, ao abrigo de um conjunto adequado de 
procedimentos e condições), devendo a Comissão ser proativa e envidar todos os esforços 
para salvaguardar esse fluxo de informações; salienta, além disso, a importância da 
informação prestada ao Parlamento, com vista a assegurar que não surjam situações 
indesejáveis e passíveis de levar a eventuais mal-entendidos entre as instituições, e 
regozija-se, neste contexto, com as regulares sessões técnicas de informação levadas a 
cabo pela Comissão sobre uma série de tópicos; lamenta que, em algumas circunstâncias, 
tenha havido informações pertinentes a chegar ao Parlamento por canais alternativos, e 
não através da Comissão; 

7. Reitera a necessidade de as instituições trabalharem em conjunto na aplicação dos 
Tratados, da legislação derivada e do Acordo-Quadro1 (AQ), bem como a necessidade de 
a Comissão trabalhar de uma forma autónoma e transparente ao longo da preparação, 
aprovação e aplicação de legislação no domínio da PCC, considerando que o seu papel é 
fundamental ao longo de todo o processo;

8. Convida a Comissão a refletir de modo construtivo em conjunto com o Parlamento sobre 
o AQ e a sua aplicação, dando particular ênfase à negociação, aprovação e aplicação de 
acordos internacionais; 

9. Insta as instituições a trabalharem em estreita colaboração no que toca aos atos delegados 
e de execução; entende que os atos delegados podem constituir um instrumento flexível e 
eficaz, mas sublinha a necessidade de se respeitar integralmente as prerrogativas e 
responsabilidades do Parlamento, designadamente através do cumprimento do ato de base 
e do fornecimento de informações atempadas e completas ao Parlamento, a fim de 
permitir uma análise adequada dos atos delegados; neste contexto, salienta que a adoção 
de atos delegados sem informações adequadas ou com condicionalismos de calendário 
pode prejudicar a análise do Parlamento; saúda, por outro lado, a participação do 
Parlamento em reuniões de peritos, conforme previsto no AQ, com vista a assegurar que 
todos os projetos de ato adotados pela Comissão sejam configurados de forma adequada e 
assim se evitem eventuais objeções técnicas do legislador; insiste em que a utilização de 
atos de execução seja limitada aos casos em que estes se justifiquem do ponto de vista 
jurídico, e não como uma alternativa aos atos delegados; manifesta a esperança de que, no 
futuro, os atrasos na adoção de legislação no domínio do comércio não seja tão longo, 
como acontece com o novo regime de atos delegados/de execução;

10. Adverte para a inobservância do direito de legislar do Parlamento através da inclusão de 
disposições que devem estar sujeitas ao processo legislativo ordinário em propostas de 
atos do Conselho, da utilização de simples orientações da Comissão ou de atos delegados 
ou de execução não aplicáveis, ou da não apresentação de propostas de legislação 
necessária para a aplicação da PCC ou de acordos internacionais de comércio e 
investimento;

11. No tocante aos acordos internacionais, relembra a prerrogativa do Parlamento de solicitar 
ao Conselho que não autorize o início de negociações até o Parlamento ter declarado a sua 
posição relativamente ao mandato de negociação proposto e entende que se deve ponderar 
a celebração de um AQ com o Conselho; relembra a Comissão da necessidade de se abster 

                                               
1 JO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
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da aplicação provisória de acordos de comércio antes de o Parlamento ter dado o seu 
consentimento para a respetiva celebração, exceto nos casos em que o Parlamento tenha 
dado a sua anuência expressa, a fim de se cumprir integralmente o princípio de 
cooperação leal e de se evitar qualquer insegurança jurídica; considera que o Parlamento 
deve adotar as medidas necessárias para acompanhar com regularidade a aplicação de 
acordos internacionais e o cumprimento das obrigações neles estabelecidas;

12. Entende que, na perspetiva dos interesses de ambas as partes no intercâmbio de 
informações e de práticas de excelência em matéria de acordos mistos e de controlo do 
executivo, deveria ponderar-se seriamente a possibilidade de uma participação acrescida 
dos parlamentos e dos peritos nacionais no trabalho do Parlamento Europeu.
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