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Alteração 20
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 194.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica (Euratom) e o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 194.º deste último,

Or. en

Justificação

A presente decisão deve abranger um mecanismo de intercâmbio de informações sobre os 
acordos intergovernamentais no domínio da energia, incluindo, por conseguinte, o comércio  
de todas as formas de energia. A base jurídica deve ser adaptada para esse efeito.

Alteração 21
Niki Tzavela

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 actos 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 e do terceiro pacote 
"Energia". 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.
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Or. en

Justificação

A presente decisão visa propiciar um mecanismo de intercâmbio de informações sobre a 
conclusão de acordos intergovernamentais entre Estados-Membros e países terceiros a fim de 
que a Comissão possa dispor de informações mais cabais sobre os acordos celebrados pelos 
Estados-Membros.
Em conformidade com o âmbito de aplicação da presente decisão, a Comissão deve prestar 
aconselhamento jurídico aos Estados-Membros aquando da negociação com países terceiros. 
As questões jurídicas devem ser examinadas separadamente das considerações politico-
económicas decorrentes de decisões ad hoc das instituições da União.

Alteração 22
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Reconhecendo o papel fulcral 
desempenhado pela cooperação 
internacional no domínio da energia, 
todos os acordos intergovernamentais 
devem assentar no princípio do respeito 
mútuo relativamente aos países terceiros 
envolvidos.

Or. en

Alteração 23
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 

(3) Para a salvaguarda da proteção dos 
consumidores, é necessário que os 
procedimentos em matéria de energia 
importada para a União a partir de países 
terceiros sejam transparentes e tenham em 
conta o interesse económico dos 
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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 
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.

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 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. Todavia, é extremamente 
importante que os Estados-Membros 
continuem a ser responsáveis pelo 
conteúdo dos acordos 
intergovernamentais.

Or. en

Alteração 24
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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 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 

(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 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 
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legislação da União e garantam o 
aprovisionamento energético de forma 
eficaz.

legislação da União e com os objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima, e garantam o aprovisionamento 
energético de forma eficaz ao mesmo 
tempo que evitam a acumulação de 
capacidade excedentária e asseguram, 
assim, a eficácia económica, a 
sustentabilidade e preços justos para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 25
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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 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.

(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 e 
comprometeria os seus benefícios 
potenciais para a indústria e os 
consumidores europeus. Um elevado grau 
de 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.

Or. en
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Alteração 26
Giles Chichester

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 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.

(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 grau de 
transparência apropriado 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.

Or. en

Alteração 27
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

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, 

(4) O novo mecanismo de intercâmbio de 
informações deve 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. Para efeitos da 
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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.

presente decisão, os acordos entre 
Estados-Membros e entidades comerciais 
de direito público de países terceiros 
devem ser também considerados "acordos 
intergovernamentais".

Or. en

Alteração 28
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 
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 relativos à 
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. A exportação de gás, 
de petróleo ou de eletricidade é excluída 
do mecanismo.

Or. en

Alteração 29
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Considerando 4
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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 que tenham
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.

Or. en

Alteração 30
Krišjānis Kariņš

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 que tenham
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.

Or. en
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Alteração 31
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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 que possam 
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.

Or. en

Justificação

De acordo com a redação dos artigos 101.º e 107.º, n.º 1, do TFUE, a locução "que possam 
ter um impacto" afigura-se mais apropriada para descrever os vários impactos atuais e 
futuros no mercado interno da energia ou na segurança do aprovisionamento energético.

Alteração 32
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão deve assegurar que os 
interesses dos consumidores europeus 



AM\889089PT.doc 11/78 PE480.533v01-00

PT

sejam respeitados insistindo na 
compatibilidade dos acordos 
intergovernamentais no domínio da 
energia com o direito da União, em 
particular comas disposições referentes ao 
mercado interno da energia e ao acesso de 
terceiros.

Or. en

Alteração 33
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) No caso dos acordos concluídos 
com países terceiros no domínio do 
comércio da energia que visam 
fundamentalmente eliminar entraves 
comerciais, como os direitos aduaneiros e 
as quotas, é de aplicação o artigo 207.º do 
TFUE.

Or. en

Alteração 34
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os acordos intergovernamentais que 
têm de ser notificados na íntegra à 
Comissão com base noutros actos da 
União, como [o Regulamento (UE) n.º 
…/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que estabelece disposições 

(5) Os acordos intergovernamentais que 
têm de ser notificados na íntegra à 
Comissão com base no [Regulamento (UE) 
n.º …/… do Parlamento Europeu e do 
Conselho, que estabelece disposições 
transitórias para os acordos bilaterais de 
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transitórias para os acordos bilaterais de 
investimento entre os Estados-Membros e 
os países terceiros], devem ser excluídos 
do mecanismo de intercâmbio de 
informações estabelecido na presente 
decisão.

investimento entre os Estados-Membros e 
os países terceiros], devem ser excluídos 
do mecanismo de intercâmbio de 
informações estabelecido na presente 
decisão. A Comissão deve, todavia, 
proceder a uma análise dos acordos 
bilaterais de investimento entre Estados-
Membros e países terceiros a fim de 
identificar as disposições específicas em 
matéria de energia neles incluídas que se 
afiguram relevantes para o âmbito de 
aplicação da presente decisão, e deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 35
Bendt Bendtsen

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A fim de promover o princípio da 
reciprocidade na dimensão externa da 
política energética da União, os Estados-
Membros devem ser incentivados a só 
assinar acordos com países terceiros cuja 
legislação aplicável no domínio da 
energia corresponda a normas do 
mercado interno da UE, em particular as 
disposições relativas à separação da 
propriedade no terceiro pacote 
"Energia"1.
____________
1 JO L 211 de 14.8.2009.

Or. da

Justificação

A integração dos mercados da energia torna os mercados mais eficientes, pelo que os 
investidores e os operadores no mercado devem dispor das mesmas oportunidades de 
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atuação em países terceiros que as propiciadas aos países terceiros que operam na UE.

Alteração 36
Lena Kolarska-Bobińska

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, exceto
e na medida em que os acordos 
intergovernamentais refiram 
explicitamente esses acordos comerciais ou 
quando, a título excecional, não exista um 
acordo intergovernamental para um 
projeto de energia que tenha impacto no 
mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento 
energético.  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 37
Gaston Franco

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 

(7) A presente decisão não pode 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 



PE480.533v01-00 14/78 AM\889089PT.doc

PT

países terceiros podem todavia solicitar 
orientações da Comissão a fim de evitar 
potenciais conflitos com o direito da 
União.

União.

Or. fr

Alteração 38
Fiorello Provera

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

Justificação

Os acordos entre operadores comerciais devem ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente decisão dado serem instrumentos essenciais para a concorrência, devendo continuar 
a ser confidenciais. Além disso, a regulamentação recentemente adotada pela UE obriga já 
as empresas privadas a transmitirem à Comissão as informações referentes a contratos 
comerciais (Regulamentos UE n.º 994/2010 e n.º 1227/2011). A implementação destas regras, 
em vez da adoção de novas, deve constituir, nesta fase, uma prioridade para as instituições 
da UE.

Alteração 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Considerando 7
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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 40
Niki Tzavela

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

Justificação

Agreements between commercial operators must be clearly excluded from the Decision. 
Agreements between commercial entities are essential tools for competition and must remain 
confidential. Otherwise the commercial strength of any company is harmed. The notification 
of information concerning commercial contract might entail an asymmetry of information 
between contracts that have to be notified since they are explicitly mentioned in an IGA and 
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those that do not fall under this obligation. In the interest of not distorting competition, great 
care has to be taken to make sure the Decision does not have an impact on commercial deals. 
Furthermore, recently adopted EU rules already require private undertakings to notify 
information concerning commercial contracts (Regulations (EU) No 994/2010 and No 
1227/2011). Implementing these rules rather than adopting new ones should be a priority at 
this stage for the EU.

Alteração 41
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
informada regularmente 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 ter a 
opção de informar a Comissão sobre as 
negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
acordos em vigor. Quando um Estado-
Membro opte por informar a Comissão,  a 
Comissão deve ser informada 
regularmente sobre as negociações em 
curso. Os Estados-Membros podem 
convidar a Comissão a participar nas 
negociações na qualidade de observador. 
Os Estados-Membros podem também 
solicitar à Comissão assistência no decurso 
das suas negociações com países terceiros.

Or. en

Alteração 42
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 

(9) Os Estados-Membros devem notificar a 
Comissão da sua intenção de iniciar 
negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
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acordos em vigor. A Comissão deve ser 
informada regularmente 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.

acordos em vigor num prazo razoável. A 
Comissão deve ser regularmente informada 
sobre as negociações.  Os Estados-
Membros podem também solicitar à 
Comissão assistência no decurso das suas 
negociações com países terceiros. Todavia, 
é importante não comprometer a 
capacidade dos Estados-membros de 
negociarem o conteúdo dos acordos.

Or. en

Alteração 43
Niki Tzavela

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 
informada regularmente 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 ter a 
opção de informar a Comissão sobre as  
negociações de novos acordos 
intergovernamentais ou de alteração de 
acordos em vigor. Quando um 
Estado-Membro opte por informar a 
Comissão, a Comissão deve ser informada 
regularmente sobre as negociações em 
curso. Os Estados-Membros podem 
convidar a Comissão a participar nas 
negociações na qualidade de observador. 
Os Estados-Membros podem também 
solicitar à Comissão assistência no decurso 
das suas negociações com países terceiros.

Or. en

Justificação

This text is the Council proposal (from 6 December document 14648/3/11 REV 3), with 
changes noted from the Commission's draft. The Council's proposal is worthy of 
consideration here since there are fears surrounding the element of confidentiality. The fact 
of notifying the intention to negotiate an IGA gives the counterparty a negotiating advantage. 
It could also induce other EU third parties to try to participate in or to jeopardize that 
negotiation, thus giving the counterparty an additional strength. All this would be extremely 
detrimental to any viable commercial agreement. When the objectives, matters and conditions 
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of the negotiation are known, an agreement can become completely unviable.

Alteração 44
Giles Chichester

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 
informada regularmente 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. A Comissão deve ser 
regularmente informada sobre as 
negociações em curso. Os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que participe nas negociações na 
qualidade de observador ou que lhes preste 
assistência nas suas negociações com 
países terceiros.

Or. en

Alteração 45
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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 deve avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União e com os objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima, antes da assinatura do mesmo, e 
emitir um parecer sobre as necessidades 
de renegociação resultantes de requisitos 
do direito da União, parecer esse que o 
Estado-Membro em causa deve ter na 
devida consideração. Quando um Estado-
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Membro não tenha devidamente em conta 
o referido parecer, a Comissão deve 
proceder à interposição de um processo 
por infração. 

Or. en

Alteração 46
Giles Chichester

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 deve, 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.

Or. en

Alteração 47
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 poderia 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
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Alteração 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Todos os acordos finais e ratificados 
abrangidos pela presente decisão devem ser 
transmitidos à Comissão a fim de permitir 
uma plena informação de todos os outros 
Estados-Membros.

(11) Todos os acordos 
intergovernamentais finais e ratificados 
abrangidos pela presente decisão devem ser 
transmitidos à Comissão a fim de permitir 
uma plena informação de todos os outros 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 49
Giles Chichester

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 
Europeu, do Conselho e da Comissão. 16

(12) A Comissão deve pôr as informações 
apropriadas 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 Europeu, do Conselho e da 
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Comissão.

Or. en

Alteração 50
Lena Kolarska-Bobińska

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 
Europeu, do Conselho e da Comissão. 16

(12) A Comissão deve pôr as informações 
recebidas à disposição de todos os outros 
Estados-Membros, em formato eletrónico
seguro. 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 Europeu, do Conselho e da 
Comissão.16

Or. en

Alteração 51
Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Considerando 13
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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 
recomendar a utilização de cláusulas-tipo 
não vinculativas nos acordos 
intergovernamentais entre Estados-
Membros e países terceiros. Estas 
cláusulas-tipo devem, em particular, 
incidir na compatibilidade do acordo 
intergovernamental com o direito da 
União, nomeadamente com o direito da 
Eu em matéria de concorrência e com as 
regras do mercado interno da energia. A 
utilização das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

Or. en

Alteração 52
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
não vinculativas nos acordos 
intergovernamentais entre Estados-
Membros e países terceiros. A utilização 
das referidas cláusulas-tipo não 
vinculativas deveria evitar conflitos dos 
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da União. acordos intergovernamentais com o direito 
da União.

Or. en

Alteração 53
Bernd Lange

Proposta de decisão
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Face à existência de um mercado 
interno da energia e de uma estratégia 
comum da energia, os acordos 
intergovernamentais têm uma incidência 
na política comum. Por conseguinte, 
cumpre garantir que os acordos 
intergovernamentais estão em 
consonância com o conceito de política 
comum. 

Or. de

Alteração 54
Bernd Lange

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Muitos acordos em matéria de 
energia têm uma vertente de investimento. 
A Carta Europeia da Energia tem, por 
exemplo, disposições nesta matéria. Por 
conseguinte, cumpre garantir que a 
coerência entre os acordos no domínio da 
energia e os acordos de investimento seja 
salvaguardada.  Convém, neste contexto, 
ter em conta os direitos e as 
recomendações do Parlamento no que diz 
respeito à futura política de investimento.
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Or. de

Alteração 55
Bernd Lange

Proposta de decisão
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A Comissão deve desempenhar um 
papel ativo e encorajador na coordenação 
dos acordos intergovernamentais, de 
molde a garantir a aplicação de todos os 
objetivos visados.

Or. de

Alteração 56
Krišjānis Kariņš, Bernd Lange, Michael Theurer
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
Konrad Szymański
em nome do Grupo ECR

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 
sobre acordos intergovernamentais.

1. A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais, a fim 
de providenciar ações externas 
consistentes no domínio da energia, de 
assegurar a coerência com o direito da 
União e de lograr o nível de segurança do 
aprovisionamento previsto nos objetivos
da UE a longo prazo em matéria de 
energia e clima, incluindo os descritos nos 
roteiros para 2050.

Or. en
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Alteração 57
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 1 – nº 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais.

(1) A presente decisão estabelece um 
mecanismo de intercâmbio de informações 
entre os Estados-Membros e a Comissão 
sobre acordos intergovernamentais entre 
Estados-Membros e países terceiros no 
domínio da energia. 

Or. ro

Alteração 58
Maria Da Graça Carvalho

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 
sobre acordos intergovernamentais.

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

Or. en

Alteração 59
Michael Theurer

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não são abrangidos pela presente 2. Não são abrangidos pela presente decisão 
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decisão os acordos intergovernamentais 
que já se encontram totalmente sujeitos a 
outros procedimentos de notificação 
específicos ao abrigo do direito da União, 
exceto no caso de acordos 
intergovernamentais que serão 
apresentados à Comissão em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 13.º, n.º 6, do Regulamento (UE) 
n.º 994/2010.

os acordos intergovernamentais que já se 
encontram totalmente sujeitos a outros 
procedimentos de notificação específicos ao 
abrigo do direito da União, exceto no caso 
de acordos intergovernamentais que serão 
apresentados à Comissão em conformidade 
com o estabelecido no artigo 13.º, n.º 6, do 
Regulamento (UE) n.º 994/2010.

A Comissão deve, todavia, proceder a uma 
análise dos acordos bilaterais de 
investimento entre Estados-Membros e 
países terceiros a fim de identificar as 
disposições específicas em matéria de 
energia neles incluídas que se afiguram 
relevantes para o âmbito de aplicação da 
presente decisão, e deve apresentar um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 60
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros no 
domínio da energia. Para efeitos da 
presente decisão, os acordos concluídos 
entre Estados-Membros e entidades 
comerciais de direito público em países 
terceiros devem ser também considerados 
"acordos intergovernamentais";

Or. en
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Alteração 61
Krišjānis Kariņš

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
tenha um impacto no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento energético 
da União;

Or. en

Alteração 62
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1– ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
tenha um impacto no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento energético 
da União;

Or. en

Alteração 63
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 1
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Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo ou 
memorando de entendimento entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

Or. en

Alteração 64
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 - ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
seja suscetível de ter um impacto no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União;

(1) «Acordo intergovernamental», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
Estados-Membros e países terceiros que 
possa ter um impacto no funcionamento do 
mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento energético 
da União;

Or. en

Justificação

De acordo com a redação dos artigos 101.º e 107.º, n.º 1, do TFUE, a locução "que possam 
ter um impacto" afigura-se mais apropriada para descrever os vários impactos atuais e 
futuros no mercado interno da energia ou na segurança do aprovisionamento energético.

Alteração 65
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 2-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Acordo comercial», qualquer 
acordo juridicamente vinculativo entre 
entidades comerciais sobre o 
desenvolvimento, a gestão ou o 
funcionamento de infraestruturas, 
fornecimentos ou serviços de energia a 
partir de um país terceiro suscetível de ter 
um impacto na gestão ou no 
funcionamento do mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético da União.

Or. en

Alteração 66
Bendt Bendtsen

Proposta de decisão
Artigo 3 – nº 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 

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. No prazo de 
6 meses após a apresentação dos acordos 
intergovernamentais na íntegra, a 
Comissão deve avaliar a respetiva 
compatibilidade com o direito da UE, 
nomeadamente em sede de concorrência e 
de mercado interno da energia. Se a 
Comissão considerar que o acordo 
intergovernamental apresentado não é 
compatível com o direito da União, o 
Estado-Membro em causa tomará todas 
as medidas destinadas a eliminar a 
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considerados notificados para efeitos da 
presente decisão.

incompatibilidade que tiver sido 
identificada. A Comissão deve 
disponibilizar a todos os outros Estados-
Membros o acesso aos documentos 
recebidos, em formato eletrónico, mas não 
deve revelar informações que tenham sido 
qualificadas como confidenciais pelo 
Estado-Membro respetivo.

Or. da

Alteração 67
Niki Tzavela

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 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 entre entidades 
comerciais não estão sujeitos a esta 
obrigação. No prazo de 6 meses após a 
apresentação dos acordos 
intergovernamentais na íntegra, incluindo 
os seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos, bem como a 
totalidade das correspondentes alterações, 
a Comissão deve avaliar a respetiva 
compatibilidade com o direito da União, 
nomeadamente com o direito da UE nos 
domínios da concorrência e do mercado 
interno da energia. Se o acordo 
intergovernamental apresentado não for 
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compatível com o direito da União, o 
Estado-Membro em causa tomará todas 
as medidas destinadas a eliminar a 
incompatibilidade que tiver sido 
identificada. A Comissão deve 
disponibilizar a todos os outros Estados-
Membros o acesso aos documentos 
recebidos, em formato eletrónico, mas não 
deve revelar informações que tenham sido 
qualificadas como confidenciais pelo 
Estado-Membro respetivo.

Or. en

Justificação

É desnecessário apresentar outros textos que não tenham impacto no mercado interno. Os 
acordos entre entidades comerciais constituem instrumentos essenciais para a concorrência, 
devendo estar ao abrigo da confidencialidade. Caso contrário, o poder comercial de uma 
empresa será prejudicado.

Alteração 68
Marian-Jean Marinescu

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 

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. No prazo de 
6 meses após a apresentação dos acordos 
intergovernamentais na íntegra, incluindo 
os seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos, bem como a 
totalidade das correspondentes alterações, 
a Comissão deve comunicar aos Estados-
Membros visados as suas observações 
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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.

sobre a respetiva compatibilidade com o 
direito da União. Os Estados-Membros
devem envidar todas as diligências para 
dar cumprimento a essas observações no 
mais breve trecho, o mais tardar no 
decurso do primeiro processo de alteração 
ou da renegociação. A Comissão deve 
disponibilizar 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, bem como as 
suas eventuais observações acerca de uma 
incompatibilidade com o direito da União, 
se for caso disso. 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 69
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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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.

deve disponibilizar 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. Em caso de 
incompatibilidade dos acordos 
intergovernamentais apresentados com o 
direito da União, a Comissão deve 
proceder à interposição de um processo 
por infração. 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 70
Lena Kolarska-Bobińska

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 

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. Os Estados-
Membros devem apresentar as versões em 
todas as línguas oficiais dos referidos 
acordos, bem como um resumo de cada 
acordo nas três línguas de trabalho da 
Comissão. A Comissão deve disponibilizar 
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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.

a todos os outros Estados-Membros o 
acesso aos documentos recebidos, em 
formato eletrónico seguro. 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

Justificação

A Comissão e os outros Estados-Membros necessitam de todas as versões linguísticas a fim 
de assegurar a plena compreensão do acordo e de constatar eventuais discrepâncias ou erros 
entre as diferentes versões linguísticas. Um resumo de cada acordo nas três línguas de 
trabalho da Comissão permitirá aos funcionários dos Estados-Membros uma melhor 
compreensão de um acordo numa língua que lhes é desconhecida (por ex. um documento 
oficial que apenas exista em russo ou em grego pode ser de difícil verificação para um 
funcionário espanhol).

Alteração 71
Gaston Franco

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

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 não comerciais 
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, num formato que 
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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.

garanta a proteção das informações 
sensíveis. 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. fr

Alteração 72
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, num prazo razoável, 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.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 73
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 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, mas não deve revelar 
informações que tenham sido qualificadas 
como confidenciais pelo Estado-Membro 
respetivo. 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 74
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1
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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 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, com exceção das partes 
confidenciais identificadas de acordo com 
o estabelecido no artigo 7.º. 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 75
Fiorello Provera

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 

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 
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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.

alterações aos mesmos, o mais tardar no 
prazo de três meses após a data de entrada 
em vigor da presente decisão. Os acordos 
entre entidades comerciais não estão 
sujeitos a esta obrigação. 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

Justificação

Cumpre excluir claramente do âmbito de aplicação da presente decisão os acordos entre 
operadores comerciais. A divulgação de informações sobre esse tipo de acordos poderia 
comprometer gravemente a capacidade comercial das empresas europeias relativamente aos 
fornecedores não UE e ser lesiva da concorrência no mercado interno e para a segurança do 
aprovisionamento na UE.

Alteração 76
Gaston Franco

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 

Suprimido
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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.

Or. fr

Alteração 77
Marian-Jean Marinescu

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 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 

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 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 
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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.

informação fornecida à Comissão. A 
Comissão deve disponibilizar a todos os 
Estados-Membros o acesso às informações 
recebidas, em formato eletrónico, à 
exceção das informações confidenciais 
identificadas em conformidade com o 
artigo 7.º, conjuntamente com uma nota 
relativa à incompatibilidade com o direito 
da União, sendo o caso.  O Estado-
Membro em causa deve manter a Comissão 
regularmente informada das negociações 
em curso. No prazo de duas semanas a 
contra da data de notificação da 
Comissão pelo Estado-Membro, a 
Comissão comunica aos Estados-
Membros interessados as suas 
observações relativas à compatibilidade 
do acordo negociado com o direito da 
União. Mediante pedido da Comissão ou 
do Estado-Membro, a Comissão pode 
participar nas negociações na qualidade de 
observador.

Or. en

Alteração 78
András Gyürk

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 relevante, 
uma indicação das disposições a abordar 
nas negociações, os respetivos objetivos e 

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 relevante, 
uma indicação das disposições a abordar 
nas negociações, os respetivos objetivos e 
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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. Se pedido pela 
Comissão ou pelo Estado-Membro, a 
Comissão deve participar nas negociações 
na qualidade de observador. A Comissão 
deve fornecer ao Estado-Membro 
envolvido nas negociações cláusulas-tipo 
não vinculativas desenvolvidas em 
conformidade com o n.º 1 do artigo 6.º e 
prestar aconselhamento jurídico ao 
Estado-Membro envolvido nas 
negociações sobre o modo de precaver a 
incompatibilidade entre o acordo 
intergovernamental e o direito da União. 
Se o Estado-Membro requerer a 
assistência da Comissão nas negociações 
com o país terceiro, a Comissão prestará a 
assistência requerida.

Or. en

Justificação

A existência de cláusulas-tipo disponíveis no início das negociações contribuiria para 
precaver conflitos entre os acordos intergovernamentais e o direito da União, logo nas fases 
iniciais. Atendendo a que o acordo propriamente dito será conforme ao direito da União e as 
cláusulas-tipo poderão não cobrir todo o acordo, a Comissão deve prestar assistência 
jurídica, a fim de obviar a eventuais incompatibilidades. Caso um Estado-membro peça a 
assistência ativa da Comissão no processo de negociação, a Comissão não deve dispor de 
qualquer possibilidade para a conceder ou não.

Alteração 79
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2



PE480.533v01-00 42/78 AM\889089PT.doc

PT

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 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.

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 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. O 
Estado-Membro em causa deve manter a 
Comissão regularmente informada das 
negociações em curso.

Or. en

Alteração 80
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
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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 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 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 
mas o mais tardar 3 meses 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. A Comissão tem o 
direito de participar nas negociações na 
qualidade de observador e de prestar 
aconselhamento jurídico a pedido do 
Estado-Membro em questão.

Or. en

Justificação

A fim de reforçar a clareza jurídica, o instrumento deve prever um prazo preciso, que os 
Estados-Membros devem respeitar para informarem a Comissão de que tencionam abrir 
negociações. A Comissão deve ter o direito de participar nestas negociações, para poder 
assistir adequadamente os Estados-Membros nos termos do artigo 4.º da presente decisão e, 
se solicitado, prestar-lhes aconselhamento jurídico ao longo do processo.

Alteração 81
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Quando um Estado-Membro tenciona (2) Quando um Estado-Membro tenciona 
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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 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.

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 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. 
Fornecerá ao Estado-Membro um guia 
relativo à condução das negociações, 
tendo em vista assegurar a 
compatibilidade com o direito da União, a 
solidariedade entre Estados-Membros e o 
aprovisionamento energético. 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. ro

Alteração 82
Fiorello Provera

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 

2. Quando um Estado-Membro tenciona 
iniciar negociações com um país terceiro 
com vista à alteração de um acordo 
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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 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 em vigor ou à 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
pode 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. Os 
acordos entre entidades comerciais não 
estão sujeitos a esta obrigação. 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

Justificação

Os acordos entre operadores comerciais devem ser excluídos do âmbito de aplicação da 
presente decisão, uma vez que são instrumentos essenciais à concorrência no mercado 
interno. Em particular, a divulgação ex ante de informações sobre esses acordos pode 
comprometer gravemente o poder negocial das empresas europeias relativamente aos 
fornecedores não UE e ser lesiva da concorrência no mercado interno e da segurança do 
aprovisionamento na UE.

Alteração 83
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um Estado-Membro tenciona 2. Quando um Estado-Membro tenciona 
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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 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.

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 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. À 
exceção das partes confidenciais 
identificadas em conformidade com o 
artigo 7.º, 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 do Estado-Membro, a 
Comissão pode participar nas negociações 
na qualidade de observador.

Or. en

Alteração 84
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

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.  As 
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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.

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 do 
Estado-Membro, a Comissão pode 
participar nas negociações na qualidade de 
observador.

Or. en

Alteração 85
Niki Tzavela

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 relevante, 
uma indicação das disposições a abordar 
nas negociações, os respetivos objetivos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 

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 relevante, 
uma indicação das disposições a abordar 
nas negociações, os respetivos objetivos e 
quaisquer outras informações pertinentes. 
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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.

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, 
Os Estados-Membros podem convidar a 
Comissão a participar nas negociações na 
qualidade de observador.

Or. en

Alteração 86
Lena Kolarska-Bobińska

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 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 

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 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 seguro. O 
Estado-Membro em causa deve manter a 
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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.

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 87
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
apresentar à Comissão, para apreciação, 
acordo intergovernamental negociado, 
mas ainda não assinado, incluindo os 
seus anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos, após o 
encerramento das negociações.

Or. en

Alteração 88
Michael Theurer

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não são 
obrigados a fornecer à Comissão 
informações que considerem 
confidenciais.

Or. en
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Alteração 89
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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. Além 
disso, quando esses acordos refiram
explicitamente outros textos, os Estados-
Membros devem apresentar esses outros 
textos, para apreciação, desde que 
contenham elementos com impacto no 
funcionamento do Mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético na União. 
Porém, os acordos entre entidades 
comerciais não estão sujeitos a esta 
obrigação.

Or. en

Alteração 90
Niki Tzavela

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 

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 ao 
acordo, incluindo os seus anexos. Além 
disso, quando esses acordos refiram
explicitamente outros textos, os Estados-
Membros devem apresentar esses outros 
textos, para apreciação, desde que 
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recebidos, em formato eletrónico, com 
exceção das partes confidenciais 
identificadas de acordo com o 
estabelecido no artigo 7.º.

contenham elementos com impacto no 
funcionamento do Mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento energético na União. 
Porém, os acordos entre entidades 
comerciais não estão sujeitos a esta 
obrigação.

Or. en

Justificação

Apenas os “outros textos” com impacto no Mercado interno devem ser submetidos à 
Comissão. Os acordos entre entidades comerciais são instrumentos essenciais à concorrência 
e devem continuar a ser confidenciais. De outro modo, a força comercial de qualquer 
empresa será prejudicada. A distribuição pela Comissão a todos os outros Estados-Membros 
excede o mandato conferido pelo Conselho de Ministros de 4 de fevereiro nesta matéria.

Alteração 91
Fiorello Provera

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 pode apresentar o 
acordo ou a alteração do acordo, incluindo 
os seus anexos e outros textos desses 
acordos ou alterações explicitamente 
referidos, exceto os acordos entre 
entidades comerciais, 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.

Or. en
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Justificação

Os acordos entre operadores comerciais devem ser claramente excluídos do âmbito de 
aplicação da presente decisão, uma vez que são instrumentos essenciais à concorrência no 
mercado interno. Em particular, a divulgação ex ante ou ex post de informações sobre esse 
tipo de acordos poderia comprometer gravemente a capacidade comercial e o poder de 
negociação das empresas europeias relativamente aos fornecedores não UE e ser lesiva da 
concorrência no mercado interno e da segurança do aprovisionamento na UE.

Alteração 92
Gaston Franco

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 o 
acordo ou a alteração do acordo, incluindo 
os seus anexos e outros textos não 
comerciais 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.

Or. fr

Alteração 93
Lena Kolarska-Bobińska

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 

3. Após a ratificação de um acordo 
intergovernamental ou da alteração de um 
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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.

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 seguro, 
com exceção das partes confidenciais 
identificadas de acordo com o estabelecido 
no artigo 7.º.

Or. en

Alteração 94
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Acordos comerciais e memorandos de 

entendimento
A Comissão tem o direito de requerer 
acesso a um acordo comercial/acordos 
comerciais relativo/relativos a um projeto
no domínio da energia e anexos ou outros 
documentos e quaisquer memorandos de 
entendimento das entidades comerciais e 
dos Estados-Membros envolvidos, quando 
um projeto de energia com início ou fim 
num país terceiro, que é suscetível de ter 
um impacto no mercado interno da 
energia ou na segurança do 
aprovisionamento, não seja objeto de um 
acordo intergovernamental. Na sequência 
de um pedido neste sentido, as entidades 
comerciais ou os Estados-Membros 
envolvidos dispõem de três meses para 
apresentar os documentos requeridos ou 
uma explicação detalhada do motivo por 
que um projeto não terá impacto no 
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mercado interno da energia ou na 
segurança do aprovisionamento 
energético. A Comissão pode aceitar esta 
explicação ou voltar a apresentar o seu 
pedido.
No prazo de 6 meses a contra da data de 
apresentação dos documentos requeridos, 
a Comissão avalia a sua compatibilidade 
com o direito da União, nomeadamente 
com a regulamentação em matéria de 
concorrência e a legislação aplicável ao 
mercado interno da energia. Se o acordo 
comercial ou memorando de 
entendimento apresentado não for 
compatível com o direito da União, as 
entidades comerciais em causa tomarão 
todas as medidas apropriadas para 
eliminar a incompatibilidade identificada.
Se as recomendações não forem tidas em 
conta e se persistirem sérias dúvidas 
quanto à compatibilidade de um acordo 
comercial assinado ou de um memorando 
de entendimento, a Comissão pode 
requerer do Estado-Membro ou dos 
Estados-Membros que 
considere/considerem a possibilidade de 
mover uma ação contra os signatários do 
acordo ou mover o seu próprio processo 
previsto nos Tratados ou num fórum
internacional apropriado de que a União 
seja membro.
A Comissão não deve tornar os 
documentos recebidos acessíveis a todos 
os outros Estados-Membros ou outros 
organismos e deve tratar como 
confidenciais todos os documentos 
recebidos no âmbito do presente artigo. 
Os documentos recebidos apenas serão 
divulgados junto das autoridades 
apropriadas respetivas em caso de 
processo judicial. Os Estados-Membros 
devem ser informados de que foi 
apresentado um pedido de apresentação 
de documentos ao abrigo do presente 
artigo e ainda se um pedido está aberto, 
encerrado ou retirado.
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Or. en

Justificação

O presente artigo é necessário para obviar a que os Estados-Membros procurem furtar-se à 
aplicação da decisão em apreço, apenas mediante acordos comerciais sem acordos 
intergovernamentais sobre projetos internacionais no domínio da energia. Este artigo 
permitiria à Comissão verificar todos os projetos, preservando, simultaneamente, a 
confidencialidade.

Alteração 95
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Assistência da Comissão Suprimido
Quando um Estado-Membro informa a 
Comissão, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da sua intenção de iniciar negociações 
para a alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou para a 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
pode solicitar a assistência da Comissão 
nas negociações com o país terceiro.

Or. en

Justificação

O conteúdo do presente artigo já se encontra abrangido pela alteração 1.

Alteração 96
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Quando um Estado-Membro informa a Quando um Estado-Membro informa a 
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Comissão, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da sua intenção de iniciar negociações para 
a alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou para a 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, o Estado-Membro 
pode solicitar a assistência da Comissão
nas negociações com o país terceiro.

Comissão, nos termos do artigo 3.º, n.º 2, 
da sua intenção de iniciar negociações para 
a alteração de um acordo 
intergovernamental em vigor ou para a 
conclusão de um novo acordo 
intergovernamental, a Comissão, por sua 
iniciativa ou a pedido do Estado-Membro,
pode participar nas negociações com o 
país terceiro na qualidade de observador e 
prestar aconselhamento jurídico sobre a 
via a seguir para concluir um acordo 
intergovernamental plenamente conforme 
ao direito da União.

Or. en

Alteração 97
Bernd Lange
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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 

O mais cedo possível e, o mais tardar, 
duas semanas após o encerramento das 
negociações, o Estado-Membro em causa 
informa a Comissão do encerramento das 
negociações e apresenta, para apreciação,
o projeto de acordo intergovernamental
negociado, mas ainda não assinado, 
incluindo os seus anexos e outros textos 
neles explicitamente referidos. A 
Comissão comunicará a esse Estado-
Membro, no prazo de dois meses após ter 
sido informada do encerramento das 
negociações, quaisquer dúvidas sobre a 
compatibilidade do acordo negociado, bem 
como dos seus anexos e outros textos 
neles explicitamente referidos, com o 
direito da União, designadamente, com a 
regulamentação em matéria comercial e 
de investimento, a legislação aplicável ao 
mercado interno da energia e os objetivos 
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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.

da União a longo prazo da política 
energética e climática. 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 acordo 
intergovernamental. Na ausência de 
resposta da Comissão nesse período, 
considera-se que a Comissão não colocou 
objeções. O Estado-Membro deve adiar a 
assinatura de um acordo 
intergovernamental por um período de 
mais dois meses, caso receba uma 
resposta da Comissão, segundo a qual o 
acordo negociado, mas ainda não 
assinado, não é compatível com o direito 
da União. Nesses dois meses, a Comissão 
emitirá um parecer jurídico.
Sempre que o parecer jurídico identifique 
uma incompatibilidade entre o acordo 
negociado e o direito da União, a 
Comissão deve especificar essa 
incompatibilidade e fazer recomendações 
sobre o modo de eliminar tal 
incompatibilidade.
Os Estados-Membros devem ter em devida 
consideração estas recomendações e, se 
necessário, renegociar o acordo. Se as 
recomendações não forem tidas em conta 
e se persistirem sérias dúvidas quanto à 
compatibilidade do acordo 
intergovernamental assinado com o 
direito da União, a Comissão deve 
considerar a interposição de um processo 
por infração.

Or. en

Alteração 98
Bendt Bendtsen

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1 
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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.

1. O Estado-Membro que negociou o 
acordo intergovernamental informa a
Comissão do encerramento das 
negociações o mais rapidamente possível 
e, o mais tardar, no prazo de duas 
semanas após o respetivo encerramento, e 
apresenta à Comissão, para apreciação, o 
projeto de acordo intergovernamental 
negociado, mas ainda não assinado, 
incluindo os seus anexos e outros textos 
neles explicitamente referidos. A 
Comissão, por sua própria iniciativa ou a 
pedido do Estado-Membro que negociou o 
acordo intergovernamental, informa o 
Estado-Membro em causa, no prazo 
máximo de dois meses após ter sido 
informada do encerramento das 
negociações, de quaisquer reservas 
quanto à compatibilidade do acordo 
negociado, incluindo os seus anexos e 
outros textos nele explicitamente 
referidos, com o direito da União, 
designadamente, com o direito da UE em 
sede de concorrência e de mercado 
interno da energia. 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 acordo 
intergovernamental. Se a Comissão não 
responder dentro desse prazo, considera-se 
que a Comissão não colocou objeções. O 
Estado-Membro deverá adiar a assinatura 
de um acordo intergovernamental por um 
período de mais dois meses, caso receba 
uma resposta da Comissão, segundo a 
qual o acordo negociado é incompatível 
com o Direito da União. No decurso 
desses dois meses, a Comissão procederá 
à emissão de um parecer jurídico.
2. No seu parecer jurídico, a Comissão 
deve especificar a incompatibilidade 
identificada e formular recomendações 
sobre a forma de a eliminar.

3. Os Estados-Membros devem ter em 
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devida consideração as recomendações da 
Comissão e, se necessário, renegociar o 
acordo. Se as recomendações não forem 
tidas em conta e se persistirem dúvidas 
quanto à compatibilidade do acordo 
intergovernamental assinado com o 
direito da União, a Comissão deve 
ponderar a interposição de um processo 
por infração.

Or. da

Alteração 99
Bernd Lange

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1

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-

Os Estados-Membros apresentam à
Comissão, para exame, os projetos de 
acordos intergovernamentais negociados, 
mas ainda não assinados. A Comissão 
examina, no prazo de quatro semanas após 
lhe ter sido transmitido o acordo, se o 
acordo negociado é compatível com o 
direito da União, designadamente no que 
respeita aos regimes comerciais, às regras 
aplicáveis aos investimentos e ao mercado 
interno da energia, bem como aos 
objetivos a longo prazo da União em 
matéria de energia e de clima. 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. Na ausência de parecer da Comissão 
no período de exame, considera-se que a 
Comissão não colocou objeções.
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se que a Comissão não colocou objeções.

Or. de

Alteração 100
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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.

O mais cedo possível e, o mais tardar, 
duas semanas após o encerramento das 
negociações, o Estado-Membro em causa
deve informar a Comissão do 
encerramento das negociações e 
apresentar, para exame, o projeto de 
acordo intergovernamental negociado, mas 
ainda não assinado, incluindo os seus 
anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos. Porém, os 
acordos entre entidades comerciais não 
estão sujeitos a esta obrigação.

Or. en

Alteração 101
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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.

O Estado-Membro deve informar a 
Comissão, no respeitante ao encerramento 
das negociações, antes de o acordo ter 
sido assinado, e apresentar o projeto de 
acordo à Comissão, para apreciação.  No 
prazo de 4 semanas após ter sido 
informada do encerramento das 
negociações, a Comissão deve comunicar 
ao Estado-Membro em causa as suas 
observações sobre a incompatibilidade 
com o direito da União, sendo o caso. 
Antes de o acordo ser assinado, o Estado-
Membro em causa deve ter devidamente 
em conta, no projeto de acordo, as 
recomendações finais da Comissão e, se 
necessário, renegociar o acordo. Na 
ausência de parecer da Comissão no 
período de exame, considera-se que a 
Comissão não colocou objeções.

Or. en

Alteração 102
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por sua própria 
iniciativa, o mais tardar no prazo de 
quatro semanas após ter sido informada 

No respeitante aos acordos 
intergovernamentais apresentados nos 
termos do n.º 3 do artigo 3.º, o mais tardar 
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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.

três meses a contra da data de 
apresentação do acordo 
intergovernamental, a Comissão deve, por 
sua própria iniciativa ou a pedido do 
Estado-Membro que o apresentou, avaliar 
a sua compatibilidade com o direito da 
União e informar o Estado-Membro sobre 
qualquer incompatibilidade identificada 
nessa avaliação, explanando as razões 
jurídicas dessa incompatibilidade e 
propondo uma solução destinada a 
eliminar a mesma. O Estado-Membro em 
causa deve abster-se de assinar o acordo 
durante esse período de três meses. 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 103
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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 

O mais cedo possível e, o mais tardar, 
duas semanas após o encerramento das 
negociações, o Estado-Membro em causa 
deve informar a Comissão do 
encerramento das negociações e 
apresentar, para exame, o projeto de 
acordo intergovernamental negociado, mas 
ainda não assinado, incluindo os seus 
anexos e outros textos neles 
explicitamente referidos. Porém, os 
acordos entre entidades comerciais não 
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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.

estão sujeitos a esta obrigação.

Or. en

Alteração 104
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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 

Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, para exame, os projetos de 
acordos intergovernamentais negociados, 
mas ainda não assinados. A Comissão 
deve, o mais tardar no prazo de quatro 
meses após a apresentação, avaliar a 
compatibilidade do acordo negociado com 
o direito da União, em particular com o 
direito da concorrência e a legislação 
interna relativa ao mercado interno da 
energia, bem como com os objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima. O Estado-Membro em causa deve 
abster-se de assinar o acordo durante este
período de exame. O período de exame 
pode ser prolongado com o acordo do 
Estado-Membro em causa. Na ausência de 
parecer da Comissão no período de exame, 
considera-se que a Comissão não colocou 
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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.

objeções.

Or. en

Justificação

Um controlo de compatibilidade obrigatório ex ante em duas fases, incluindo no que respeita 
aos objetivos a longo prazo e à legislação em matéria de mercado interno, pode servir de 
alerta precoce para os Estados-Membros, o que permite evitar a complexa renegociação de 
um acordo intergovernamental.

Alteração 105
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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 

A pedido do Estado-Membro que tenha 
negociado o acordo intergovernamental, a 
Comissão deve 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 dois meses a 
contar da data de apresentação do acordo 
intergovernamental. O período de exame 
pode ser prolongado com o acordo do 
Estado-Membro em causa. Quando é 
solicitado um controlo de compatibilidade, 
e a fim de precaver atrasos desnecessários 
na assinatura do acordo, a Comissão deve 
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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.

informar o Estado-Membro, tão cedo 
quanto possível antes do termo do exame, 
se não tencionar levantar objeções. A 
Comissão deve esforçar-se por emitir 
parecer, positivo ou negativo, sobre todos 
os pedidos de controlo da compatibilidade, 
mas, na ausência de parecer da Comissão 
no período de exame, considera-se que a 
Comissão não colocou objeções.

Or. en

Alteração 106
Takis Hadjigeorgiou

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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-

A Comissão pode, 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 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.
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se que a Comissão não colocou objeções.

Or. en

Alteração 107
Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

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 de um Estado-
Membro, 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 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 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.

Or. fr

Alteração 108
Michael Theurer
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Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando uma avaliação de um projeto de 
acordo intergovernamental dê lugar a 
parecer negativo, a Comissão deve 
informar o Parlamento Europeu e propor 
ao Estado-Membro uma eventual solução 
ou especificar as necessidades de 
renegociação do acordo, que serão 
devidamente tidas em conta pelo 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Alteração 109
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando a Comissão verifique a existência 
de incompatibilidade entre o acordo 
negociado e o direito da União, o Estado-
Membro deve eliminar a 
incompatibilidade identificada. Caso o 
Estado-Membro assine o acordo sem ter 
eliminado a incompatibilidade, a 
Comissão pode dar início a um processo 
por incumprimento.

Or. en

Alteração 110
Bendt Bendtsen

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No quadro do seu parecer jurídico, a 
Comissão deve igualmente elaborar uma 
análise que ilustre em que medida o país 
terceiro relevante introduziu e deu 
aplicação a legislação conforme à 
legislação da UE no domínio da energia 
e, em particular, às disposições constantes 
do terceiro pacote "Energia".

Or. da

Alteração 111
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a avaliação de um projeto de acordo 
intergovernamental dê origem a um 
parecer negativo, a Comissão deve propor 
soluções possíveis ou especificar as 
necessidades de renegociação, que o 
Estado-Membro em causa deve tomar em 
devida conta.

Or. en

Justificação

As consequências de cada passo do mecanismo de controlo devem ser explicitadas, o que 
implica a necessidade de a Comissão propor soluções, bem como a obrigação de o 
Estado-Membro ter em conta a recomendação da Comissão.

Alteração 112
Bernd Lange
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de decisão
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Coerência entre os acordos em matéria de 

energia e os acordos de investimento
A Comissão Europeia assegurará que os 
acordos em material de investimento que 
contenham disposições aplicáveis ao 
investimento sejam consentâneos com o 
direito da União aplicável aos acordos de 
investimento bilaterais e com a política de 
investimento da União, incluindo os 
direitos decorrentes de controlo e parecer 
do Parlamento Europeu. A Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as 
disposições específicas em material de 
energia que sejam relevantes na aceção
da presente decisão.

Or. en

Justificação

A coerência entre acordos em matéria de investimento e acordos em matéria de energia não é 
só necessária em termos de bem legislar; deve, igualmente, refletir as competências dos 
diferentes atores institucionais, como previsto pelo Tratado de Lisboa, o que implica, por 
exemplo, o direito de controlo do Parlamento Europeu no domínio da política de 
investimento.

Alteração 113
Bernd Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve facilitar a coordenação 
entre os Estados-Membros com vista a:

1. A Comissão deve facilitar e promover a 
coordenação entre os Estados-Membros 
com vista a:
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Or. de

Alteração 114
Bernd Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) a coerência entre os acordos em 
matéria de energia e os acordos de 
investimento: A Comissão vela por que os 
acordos no domínio da energia que 
dispõem de uma vertente de investimento 
sejam coerentes com a regulamentação 
aplicável aos acordos bilaterais de 
investimento. A Comissão assegura ainda 
a salvaguarda futura dos direitos de 
participação do Parlamento Europeu nos 
acordos no domínio da energia que 
disponham de uma vertente de 
investimento. Convém, neste contexto, ter 
em conta as recomendações do 
Parlamento Europeu sobre a futura 
política de investimento.

Or. de

Alteração 115
Niki Tzavela

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Identificar problemas comuns em 
relação a acordos intergovernamentais e 
estudar ações adequadas, bem como 
propor soluções para tratar esses 
problemas;

Or. en
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Alteração 116
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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.

(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 e o 
nível de segurança do aprovisionamento 
energético contemplado nos objetivos a 
longo prazo da UE em matéria de energia 
e clima.

Or. en

Justificação

No intuito de evitar a renegociação de acordos, os objetivos a longo prazo da UE em matéria 
de energia e clima devem ser considerados logo no início.

Alteração 117
András Gyürk

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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.

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

Or. en
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Justificação

Embora a aplicação de cláusulas-tipo melhore a compatibilidade do acordo 
intergovernamental negociado com o direito da União, não assegura a plena compatibilidade 
das partes do acordo não abrangidas por cláusulas-tipo.

Alteração 118
Giles Chichester

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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.

(c) Com base nas melhores práticas, 
elaborar cláusulas-tipo, que, se aplicadas, 
garantiriam a plena conformidade de 
futuros acordos intergovernamentais com a 
legislação da UE em matéria de energia.

Or. en

Alteração 119
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Coordenar os acordos tendo em 
vista garantir que a capacidade física e a 
capacidade dos gasodutos sejam 
alinhadas e correspondam aos objetivos
em matéria de energia e clima, bem como 
ao nível de segurança do 
aprovisionamento, desenvolvidos através 
das metas da União a longo prazo em 
matéria de energia e clima, evitando que a 
União fique bloqueada com uma 
capacidade excedentária.

Or. en
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Justificação

No intuito de evitar a renegociação de acordos, os objetivos a longo prazo da UE em matéria 
de energia e clima devem ser considerados logo no início, devendo as disposições dos 
acordos que bloqueiem a capacidade sem um autêntico contributo energético ser evitadas, 
não só de uma perspetiva económica, mas também em benefício do consumidor europeu.

Alteração 120
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Encorajar o desenvolvimento de 
acordos intergovernamentais multilaterais 
que envolvam múltiplos Estados-Membros 
ou a União no seu todo, em vez de 
acordos nacionais bilaterais com países 
terceiros.

Or. en

Alteração 121
Bernd Lange

Proposta de decisão
Artigo 6 – n`.° 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) integrar e vincular os acordos à 
política comum de energia, tal como 
previsto no roteiro energético para 2050. 

Or. de

Alteração 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.° 1 – alínea c-B) (nova)



PE480.533v01-00 74/78 AM\889089PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(c-B) um guia sobre a condução das 
negociações, tendo em vista assegurar a 
observância da legislação da UE, a 
solidariedade entre Estados-Membros e o 
aprovisionamento energético.

Or. ro

Alteração 123
Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

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 deve escolher a forma 
em que as informações serão transmitidas, 
a fim de assegurar a proteção da 
informação comercial sensível.  

Or. fr

Alteração 124
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Ao fornecer informações à Comissão em Ao fornecer informações à Comissão em 
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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.

conformidade com o disposto no artigo 3.º, 
o Estado-Membro pode indicar se alguma 
parte das informações, em especial 
informações comerciais aí contidas, 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. Todos os Estados-Membros 
devem receber sínteses das disposições 
que incluem informações consideradas 
parcialmente confidenciais.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros têm a possibilidade de proteger a confidencialidade das informações 
comerciais. Todavia, a bem da consecução dos objetivos da presente decisão, as informações 
de base dos acordos devem estar à disposição dos Estados-Membros.

Alteração 125
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando um Estado-Membro requeira que 
parte de um acordo seja considerada 
confidencial, a Comissão deve suprimir 
essa informação dos documentos 
partilhados com os Estados-Membros, 
veiculando informação, na parte 
correspondente à supressão, sobre o texto 
objeto da referida supressão.

Or. en

Justificação

Embora seja correto que as informações confidenciais sejam retiradas dos textos partilhados, 
os Estados-Membros devem ser informados de que assim se procedeu e da localização das 
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informações retiradas. Sem esta informação, não seria claro para um Estado-Membro se tem 
acesso a todo ou a penas a parte de um acordo, anexos ou outros documentos. Assim sendo, 
deve ser incluída uma nota para o efeito, como por exemplo "O preço será fixado em 
[retirado]" ou "[O presente anexo foi retirado em razão da confidencialidade]" ou "[Um 
documento retirado em razão da confidencialidade]"

Alteração 126
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Revisão Relatórios e revisão

Or. en

Justificação

Importa prever obrigações de apresentação de relatórios, a fim de verificar se a decisão 
serve o seu objetivo e de garantir o controlo democrático.

Alteração 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Quatro anos após a entrada em vigor 
da presente decisão, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

(1) Após a entrada em vigor da presente 
decisão, a Comissão deve apresentar,
anualmente, um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

Or. ro

Alteração 128
Rolandas Paksas
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Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quatro anos após a entrada em vigor da 
presente decisão, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

1. Dois anos após a entrada em vigor da 
presente decisão, a Comissão deve 
apresentar um relatório sobre a aplicação 
da mesma ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu.

Or. lt

Alteração 129
Yannick Jadot
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve apresentar um 
relatório anual ao Parlamento Europeu 
sobre as informações recebidas nos 
termos do artigo 3.º e fornecer ao 
Parlamento Europeu uma avaliação 
abrangente, no prazo de 24 meses a 
contar da entrada em vigor da presente
decisão.

Or. en

Justificação

Importa prever obrigações de apresentação de relatórios, a fim de verificar se a decisão 
serve o seu objetivo e de garantir o controlo democrático.

Alteração 130
Giles Chichester
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Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório deve, em especial, avaliar se 
a decisão proporciona um quadro suficiente 
para assegurar a plena conformidade dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União e um elevado nível de 
coordenação entre os Estados-Membros no 
que respeita aos acordos 
intergovernamentais.

2. O relatório deve, em especial, avaliar se 
a decisão proporciona um quadro suficiente 
para assegurar a plena conformidade dos 
acordos intergovernamentais com o direito 
da União e um elevado nível de 
coordenação entre os Estados-Membros no 
que respeita aos acordos 
intergovernamentais. Deve igualmente 
avaliar se os calendários estabelecidos na 
presente decisão são apropriados, bem 
como o impacto que tiveram nas 
negociações dos Estados-Membros com 
países terceiros.

Or. en

Alteração 131
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente decisão.

Os destinatários da presente decisão são os 
Estados-Membros e as entidades na 
aceção do artigo 3.º-A.

Or. en


