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PR_COD_1amCom

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 pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que introduz 
preferências comerciais autónomas de emergência para o Paquistão
(COM(2010)0552 – C7-0000/2010 – 2010/0289(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2010)0552),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 207.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0322/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os principais produtos importados 
do Paquistão para a Europa estão 
sobretudo relacionado com os têxteis, que 
são produtos industriais sensíveis em 
certos Estados-Membros e são um sector 
no qual os trabalhadores estão já a perder 
empregos.

Or. en en
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Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Para que o impacto na recuperação 
económica do Paquistão no seguimento das 
inundações seja imediato e sustentável, 
recomenda-se limitar a duração das 
preferências comerciais a 31 de Dezembro 
de 2013.

(13) Para que o impacto na recuperação 
económica do Paquistão no seguimento das 
inundações seja imediato e sustentável, 
recomenda-se limitar a duração máxima
das preferências comerciais a 31 de 
Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) As medidas necessárias à execução 
do presente regulamento devem ser 
aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho 
de 1999, que fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão.

(14) Nos termos do artigo 291.º do TFUE, 
as regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo que os 
Estados-Membros podem aplicar ao 
exercício das competências de execução 
pela Comissão serão definidos 
previamente por um regulamento 
adoptado de acordo com o processo 
legislativo ordinário. Enquanto esse 
regulamento não for adoptado, continua a 
aplicar-se a Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que 
fixa as regras de exercício das 
competências de execução atribuídas à 
Comissão, com excepção do procedimento 
de regulamentação com controlo, que não 
é aplicável.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Cláusula de salvaguarda

1. Se um produto originário do Paquistão 
e abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento for importado em 
condições que provoquem ou possam 
provocar dificuldades graves a um 
produtor da União de produtos similares 
ou directamente concorrentes, a Comissão 
pode restabelecer a qualquer momento os 
direitos da pauta aduaneira comum 
relativos a esse produto, em conformidade 
com o procedimento previsto no n.º 2 do 
Artigo 8.
2. A pedido de um Estado-Membro ou por 
iniciativa da Comissão, a Comissão toma 
uma decisão formal de iniciar um 
inquérito num prazo razoável. Sempre 
que decida dar início a um inquérito, a 
Comissão deve anunciar esse facto 
publicando um aviso no Jornal Oficial da 
União Europeia. Esse aviso deve incluir 
um resumo das informações recebidas e 
precisar que qualquer informação 
pertinente deve ser comunicada à 
Comissão. No aviso, deve ser fixado o 
prazo, que não deve exceder quatro meses 
a contar da data da sua publicação, 
durante o qual as partes interessadas 
podem apresentar as suas observações por 
escrito.
3. A Comissão deve procurar obter todas 
as informações que considere necessárias 
e pode verificar as informações recebidas 
junto do Paquistão e de qualquer outra 
fonte pertinente. Pode ser assistida nessas 
funções por funcionários do 
Estado-Membro em cujo território possam 
vir a efectuar-se verificações, se esse 
Estado-Membro o solicitar.
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4. Ao analisar a eventual existência de 
dificuldades graves, a Comissão deve ter 
em conta, nomeadamente, os seguintes 
elementos relativos aos produtores da 
União, desde que a informação esteja 
disponível:
– parte de mercado;
– produção;
– existências;
– capacidade de produção;
– utilização da capacidade;
– emprego,
– importações,
– preços. 

5. O inquérito deve ser concluído no prazo 
de quatro meses após a publicação do 
aviso a que se refere o n.º 2. Em 
circunstâncias excepcionais, a Comissão 
pode prorrogar esse prazo nos termos do 
n.º 2 do artigo 8.º.
6. A Comissão deve tomar uma decisão no 
prazo de 1 mês, de acordo com o 
procedimento a que se refere o n.º 2 do 
artigo 8.º. Essa decisão entra em vigor um 
mês após a data da sua publicação.
7. Em circunstâncias excepcionais que 
exijam uma acção imediata e 
impossibilitem a realização de um 
inquérito, a Comissão, após informação 
prévia do Comité, pode tomar as medidas 
preventivas que sejam estritamente 
necessárias.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar 18 meses a contar da 
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data de entrada em vigor, a Comissão 
realiza uma avaliação de impacto 
completa sobre os efeitos do presente 
Regulamento e apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. O 
Parlamento Europeu e o Conselho 
podem, com base neste relatório, decidir 
prorrogar a aplicação deste Regulamento 
até 31 de Dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável até 31 
de Dezembro de 2013.

Suprimido

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
ANEXO I

Texto da Comissão

Código NC Designação das mercadorias
41079210 COUROS E PELES DE BOVINOS (INCLUINDO BÚFALOS), 

DEPILADOS, DIVIDIDOS COM O LADO FLOR, PREPARADOS 
APÓS CURTIMENTA OU APÓS SECAGEM, EXCEPTO 
COUROS E PELES INTEIROS 

41079910 COUROS E PELES DE BOVINOS (INCLUINDO BÚFALOS), 
DEPILADOS, DIVIDIDOS COM O LADO FLOR, PREPARADOS 
APÓS CURTIMENTA OU APÓS SECAGEM, EXCEPTO 
COUROS E PELES INTEIROS, COUROS E PELES DE PLENA 
FLOR, NÃO DIVIDIDOS E COUROS E PELES DIVIDIDOS, 
COM O LADO FLOR
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Alteração
Código NC Designação das mercadorias
Suprimido Suprimido
Suprimido Suprimido

Or. en


