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PR_CNS_art55am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pelo 
projecto de acto)

Alterações a um projecto de acto

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

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

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à suspensão temporária dos 
direitos autónomos da Pauta Aduaneira Comum sobre as importações de um 
determinado número de produtos industriais nas regiões autónomas da Madeira e dos 
Açores
(09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Processo de consulta – nova consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projecto do Conselho (09109/2010),

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2009)0370),

– Tendo em conta a sua posição de 20 de Janeiro de 20101,

– Tendo em conta o artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0106/2010),

– Tendo em conta o artigo 55.º e o n.º 3 do artigo 59.º do seu Regimento,

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

1. Aprova a proposta do Conselho com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do artigo 293.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão ou substituí-la por um outro texto;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0002.
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Alteração 1

Projecto do Conselho
Artigo 6-A – n.º 2

Projecto do Conselho Alterações do Parlamento

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o ao Conselho.

2. Assim que aprovar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 2

Projecto do Conselho
Artigo 6-B – n.º 2

Projecto do Conselho Alterações do Parlamento

2. Ao dar início a um procedimento interno 
para decidir da revogação da delegação de 
poderes, o Conselho procurará informar a 
Comissão num prazo razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando os 
poderes delegados que poderão ser objecto 
de revogação e os eventuais motivos que a 
justificam.

2. Ao dar início a um procedimento interno 
para decidir da revogação da delegação de 
poderes, o Conselho procurará informar o 
Parlamento Europeu e a Comissão num 
prazo razoável antes de tomar uma decisão 
final, indicando os poderes delegados que 
poderão ser objecto de revogação e os 
eventuais motivos que a justificam.

Or. en

Alteração 3

Projecto do Conselho
Artigo 6-C – n.º 1

Projecto do Conselho Alterações do Parlamento

1. O Conselho pode formular objecções aos 
actos delegados no prazo de três meses a 
contar da data de notificação.

1. O Conselho pode formular objecções aos 
actos delegados no prazo de três meses a 
contar da data de notificação. Caso 
tencione formular objecções, o Conselho 
procurará informar o Parlamento 
Europeu num prazo razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando o acto 
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delegado em relação ao qual tenciona 
formular uma objecção e os eventuais 
motivos da mesma.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na sua exposição de motivos, a Comissão Europeia informa o Conselho e o Parlamento de 
que as autoridades regionais da Madeira e dos Açores solicitaram a introdução de suspensões 
temporárias dos direitos aduaneiros autónomos, a fim de reforçar a competitividade dos 
operadores económicos locais e, dessa forma, assegurar emprego mais estável nestas regiões 
ultraperiféricas da União.

Para garantir que os produtos importados, sejam eles matérias-primas, peças ou produtos 
acabados, não distorçam a concorrência, serão sujeitos a controlos que assegurem a sua 
utilização por empresas locais nas ilhas por um período de pelo menos dois anos, antes de 
poderem ser vendidos livremente a empresas situadas noutras partes da União. 

Não é possível proceder a uma avaliação do impacto destas medidas, uma vez que são apenas 
parte de uma série de várias, adaptadas aos problemas específicos destas ilhas. Todavia, as 
medidas terão um impacto nos recursos próprios / receitas próprias da União, que a Comissão 
Europeia estima ser da ordem dos 0,12/ano para o período 2010-2019.

Claramente, os efeitos da presente suspensão proposta limitar-se-ão às regiões em causa e 
contribuirão para ajudar as PME e os agricultores locais a investir e a gerar emprego nesta 
região ultraperiférica da União. Na contexto da crise económica actual, a necessidade de 
tomar medidas específicas para estimular a actividade económica e estabilizar o emprego a 
médio prazo pode ser considerada em consonância com o plano de relançamento económico 
europeu e com as medidas necessárias para responder aos problemas específicos das regiões 
ultraperiféricas da União Europeia.

A quinta alteração proposta no relatório inicial do Parlamento, aprovado em 20 de Janeiro de 
2010, não foi retida pela Comissão Europeia, já que implicava alargar a lista dos produtos 
abrangida por esta suspensão temporária, alterando assim tanto a proposta inicial como o 
pedido inicial formulados pelo governo português. Por conseguinte, a Comissão submeteu ao 
Conselho a sua proposta original não modificada, de Janeiro de 2010. 
O Tratado TFUE entrou em vigor em 1 de Dezembro de 2009. Em consequência, o Conselho 
foi obrigado, por um lado, a alterar a proposta, substituindo as disposições relativas ao 
procedimento de comitologia pelas novas disposições respeitantes aos poderes delegados.
Sob parecer de vários serviços do Parlamento, e a fim de clarificar a situação jurídica relativa 
à concessão e revogação de poderes delegados ao abrigo de um “processo legislativo 
especial”, como no caso em apreço, o Presidente solicitou o parecer do Serviço Jurídico do 
Parlamento Europeu. Esse parecer já foi recebido, tornando-se agora claro que as disposições 
pertinentes inseridas no texto pelo Conselho requerem alterações, por forma a garantir que o 
Parlamento seja informado de quaisquer modificações que o Conselho faça ao estatuto dos 
actos delegados.

Face ao exposto, a relatora propõe que a proposta da Comissão seja aprovada com as 
alterações nela introduzidas.


