
PR\1022063PT.doc PE529.803v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2014/0019(NLE)

5.3.2014

***
PROJETO DE RECOMENDAÇÃO

referente à proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da 
União Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo Adicional do 
Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 
por um lado, e a República da Coreia, por outro, para ter em conta a adesão da 
Croácia à União Europeia
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Robert Sturdy



PE529.803v02-00 2/6 PR\1022063PT.doc

PT

PR_NLE-AP_art90

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

referente à proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União 
Europeia e dos seus Estados-Membros, do Protocolo Adicional do Acordo de Comércio 
Livre entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da 
Coreia, por outro, para ter em conta a adesão da Croácia à União Europeia
(COM(2014)0042 – C7-0000/2014 – 2014/0019(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2014)0042),

– Tendo em conta o Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados 
Membros, por um lado, e a República da Coreia, por outro (2011/265/UE),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 91.º, do artigo 100.º, n.º 2, do artigo 167.º, n.º 3, do artigo 207.º e do artigo 218.º, 
n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v) do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia (C7 0000/2014),

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional (A7-
0000/2014),

1. Aprova a conclusão do Protocolo;

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

Em 24 de setembro de 2012, o Conselho autorizou a Comissão a encetar negociações com a 
República da Coreia a fim de concluir um Protocolo Adicional do Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República da Coreia, por 
outro, para ter em conta a adesão da Croácia à União Europeia («o Protocolo»).  Essas 
negociações foram concluídas com êxito mediante a rubrica do Protocolo, em 8 de novembro 
de 2013.

O Conselho aprovou duas decisões:

a) sobre a assinatura e a aplicação provisória do Protocolo em nome da União Europeia e dos 
seus Estados-Membros; 

b) sobre a conclusão do Protocolo em nome da União Europeia e dos seus Estados-Membros. 

No Ato de Adesão da Croácia, nomeadamente no artigo 6.º, n.º 2, segundo parágrafo, está 
previsto que a União também age em nome dos Estados-Membros.

Observações do relator

O relator saúda «o Protocolo» do Acordo de Comércio Livre entre a UE e a República da 
Coreia, e considera que o Parlamento Europeu deve dar a sua aprovação. A adesão da Croácia 
à União Europeia deve refletir-se plenamente no Acordo de Comércio Livre entre a UE e a 
República da Coreia.


