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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato 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 correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

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

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho 
de 2006, relativo aos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT), no que 
se refere à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e da implementação 
desses agrupamentos
(COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0610/2),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º, o artigo 209.º, n.º 1, e o artigo 212.º, 
n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
Comissão apresentou a proposta ao Parlamento (C7-0324/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 25 de abril de 
20121,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões de 15 de fevereiro de 20122,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2013),

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

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

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

                                               
1 JO C 191 de 29.6.2012, p. 53.
2 JO C 113 de 18.4.2012, p. 22.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. Os AECT têm por objetivo facilitar e 
promover a cooperação territorial, 
incluindo a cooperação transfronteiriça, 
transnacional e/ou inter-regional, entre os 
seus membros, nos termos do artigo 3.º, 
n.º 1, no intuito de reforçar a coesão 
económica, social e territorial.»

«2. Os AECT têm por objetivo facilitar e, 
em particular, promover a cooperação 
territorial, incluindo a cooperação 
transfronteiriça, transnacional e/ou 
inter-regional, entre os seus membros, nos 
termos do artigo 3.º, n.º 1, no intuito de 
reforçar a coesão económica, social e 
territorial.»

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

«1. O AECT e os seus atos e atividades são 
regidos pelo seguinte:

«1. Os atos dos órgãos estatutários do 
AECT são regidos pelo seguinte:

(a) o presente regulamento e, se for caso 
disso, outros atos legislativos da União 
relativos às atividades do AECT;

(a) o presente regulamento;

(b) sempre que expressamente autorizado 
pelo presente regulamento, as disposições 
do convénio referido no artigo 8.º;

(b) o convénio referido no artigo 8.º, 
sempre que expressamente autorizado pelo 
presente regulamento; e,

(c) no caso de questões não 
regulamentadas, ou regulamentadas apenas 
parcialmente, pelo presente regulamento, a 
legislação do Estado-Membro em que o 
AECT tem a sua sede estatutária ou, se o 
presente regulamento assim o autorizar, a 
legislação do Estado-Membro em que os 
órgãos estatutários exercem as suas 

(c) no caso de questões não 
regulamentadas, ou regulamentadas apenas 
parcialmente, pelo presente regulamento, a 
legislação nacional do Estado-Membro em 
que a sede estatutária do AECT está 
situada.
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competências ou em que o AECT realiza 
as suas atividades.

Para efeitos de determinação da lei 
aplicável, o AECT é considerado uma 
entidade do Estado-Membro em que tem a 
sua sede estatutária.»

Caso seja necessário determinar a lei 
aplicável, nos termos do direito da União 
ou do direito internacional privado, o 
AECT é considerado uma entidade do 
Estado-Membro em que tem a sua sede 
estatutária.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É aditado o seguinte número:
«1-A. As atividades desenvolvidas pelo 
AECT a fim de exercer as funções 
previstas no artigo 7.º, n.os 2 e 3, no 
interior da União regem-se pelo direito da 
União e pela legislação nacional 
especificada no convénio a que se refere o 
artigo 8.º.
As atividades cofinanciadas pelo 
orçamento da União devem preencher os 
requisitos estabelecidos na legislação da 
União e nacional aplicável, relativa à sua 
aplicação.»

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) autoridades ou organismos nacionais, 
regionais ou locais ou empresas públicas 
equivalentes aos referidos na alínea d), de 
países terceiros ou territórios 
ultramarinos, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 3.º-A, n.º 1.»

(e) autoridades ou organismos nacionais, 
regionais ou locais ou empresas públicas 
equivalentes aos referidos na alínea d), de 
países terceiros, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 3.º-A.»

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3 - subalínea b)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

«2. O AECT é constituído por membros 
provenientes do território de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, com exceção dos 
casos previstos no artigo 3.º-A, n.º 2.»

«2. O AECT é constituído por membros 
provenientes do território de, pelo menos, 
dois Estados-Membros, com exceção dos 
casos previstos no artigo 3.º-A, n.os 2 e 5.»

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 3-A

Texto da Comissão Alteração

«Artigo 3.º-A
Adesão de membros provenientes de países 

terceiros ou territórios ultramarinos

«Artigo 3.º-A
Adesão de membros provenientes de países 

terceiros ou de países ou territórios 
ultramarinos (PTU)

1. Em conformidade com o artigo 4.º, n.º 
3-A, o AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de, 

1. Em conformidade com o artigo 4.º, 
n.º 3-A, o AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de, 
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pelo menos, dois Estados-Membros e de 
um ou mais países terceiros ou territórios 
ultramarinos, sempre que esses 
Estados-Membros e países terceiros ou 
territórios ultramarinos realizem 
conjuntamente ações de cooperação 
territorial ou executem programas apoiados 
pela União.

pelo menos, dois Estados-Membros e de 
um ou mais países terceiros vizinhos de, 
pelo menos, um dos Estados-Membros 
(incluindo as suas regiões 
ultraperiféricas), sempre que esses 
Estados-Membros e países terceiros 
realizem conjuntamente ações de 
cooperação territorial ou executem 
programas apoiados pela União.

1-A. Para efeitos do disposto no presente 
regulamento, considera-se que um país 
terceiro ou um PTU é vizinho de um 
Estado-Membro (incluindo as suas 
regiões ultraperiféricas) sempre que o 
país terceiro ou o PTU e o 
Estado-Membro partilham uma fronteira 
terrestre comum ou sempre que o país 
terceiro e/ou o PTU e um Estado-Membro 
são elegíveis a um programa 
transfronteiriço marítimo conjunto ou um 
programa transnacional ao abrigo da 
CTE (cooperação territorial europeia) ou 
de demais programas de cooperação 
transfronteiriça, de travessia marítima ou
relativos às bacias marítimas, incluindo, 
se for caso disso, quando separados por 
águas internacionais.

2. O AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de 
apenas um Estado-Membro e de um país 
terceiro ou território ultramarino sempre 
que esse Estado-Membro considere que um 
AECT desse tipo é compatível com o 
âmbito da sua cooperação territorial ou das 
suas relações bilaterais com o país terceiro
ou território ultramarino.»

2. O AECT pode ser composto por 
membros provenientes do território de 
apenas um Estado-Membro e de um ou 
mais países terceiros vizinhos do 
Estado-Membro (incluindo as suas 
regiões ultraperiféricas), sempre que esse 
Estado-Membro considere que um AECT 
desse tipo é compatível com o âmbito da 
sua cooperação territorial no contexto da 
cooperação transfronteiriça ou 
transnacional ou das suas relações 
bilaterais com os países terceiros em 
causa.

2-A. Para efeitos de aplicação dos n.os 1 e 
2 do presente artigo, os países terceiros 
vizinhos de um Estado-Membro, 
incluindo as suas regiões ultraperiféricas, 
compreendem as fronteiras marítimas 
entre os países em causa.
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2-B. Em conformidade com o artigo 4.º-A 
e sob reserva das condições estabelecidas 
nos n.º 1, o AECT pode também ser 
composto por membros provenientes de 
um ou mais Estados-Membros, incluindo 
as suas regiões ultraperiféricas, e de um 
ou mais PTU, com ou sem membros 
provenientes de um ou mais países 
terceiros.
2-C. Em conformidade com o artigo 4.º-A 
e sob reserva das condições estabelecidas 
no n.º 2, o AECT pode também ser 
composto por membros provenientes de 
um único Estado-Membro, incluindo as 
suas regiões ultraperiféricas, e de um ou 
mais PTU, com ou sem membros 
provenientes de um ou mais países 
terceiros.
2-D. O AECT não pode ser criado 
unicamente entre membros provenientes 
de um Estado-Membro e de um ou mais 
PTU que tenham um elo com esse mesmo 
Estado-Membro.»

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
N.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O prazo de participação não pode ser 
interrompido, contanto que o membro 
potencial responda às observações do 
Estado-Membro no prazo de dez dias úteis 
a contar da data de receção das mesmas 
observações.

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 3-A

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte n.º 3-A: É aditado o seguinte n.º 3-A:

«3-A. No caso de um AECT constituído 
por membros potenciais de países terceiros 
ou territórios ultramarinos, compete ao 
Estado-Membro em que ficará localizada a 
sede estatutária proposta do AECT 
assegurar que as condições previstas no 
artigo 3.º-A estão cumpridas e que o país 
terceiro ou o Estado-Membro ao abrigo de 
cuja legislação um território ultramarino 
está estabelecido aprovou a participação 
desse membro potencial, em conformidade 
com condições e procedimentos 
equivalentes aos fixados no presente 
regulamento, ou em conformidade com um 
acordo celebrado entre, pelo menos, um 
Estado-Membro ao abrigo de cuja 
legislação um membro potencial está 
estabelecido e esse país terceiro ou 
território ultramarino. O n.º 3 do presente 
artigo é aplicável.»

«3-A. No caso de um AECT com membros 
potenciais provenientes de países terceiros, 
compete ao Estado-Membro em que ficará 
localizada a sede estatutária proposta do 
AECT assegurar-se, em consulta com os 
demais Estados-Membros em causa, que
as condições previstas no artigo 3.º-A estão 
cumpridas e que o país terceiro aprovou a 
participação desse membro potencial, em 
conformidade com: 

i) condições e procedimentos equivalentes 
aos previstos no presente regulamento, ou

ii) um acordo celebrado entre, pelo menos, 
um Estado-Membro ao abrigo de cuja 
legislação um membro potencial está 
estabelecido e esse país terceiro.»

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

«5. Os membros acordam no convénio 
referido no artigo 8.º, garantindo a 
coerência com a aprovação das alterações 
sugeridas pelos Estados-Membros em 
conformidade com o disposto no n.º 3 do 
presente artigo.

«5. Os membros acordam no convénio 
referido no artigo 8.º, garantindo a 
coerência com a aprovação, em 
conformidade com o disposto no n.º 3 do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Qualquer alteração do convénio ou dos 
estatutos é notificada pelo AECT aos 
Estados-Membros ao abrigo de cuja 
legislação os seus membros estão 
estabelecidos.

6. Qualquer alteração do convénio ou dos 
estatutos é notificada pelo AECT aos 
Estados-Membros ao abrigo de cuja 
legislação os seus membros estão 
estabelecidos. Qualquer alteração do 
convénio é aprovada por esses
Estados-Membros em conformidade com o 
procedimento previsto no presente artigo, 
excetuando-se apenas os casos de adesão 
de um novo membro abrangidos pelo 
n.º 7, alínea a).

Qualquer alteração do convénio é aprovada 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o procedimento previsto no presente 
artigo.

6-A. A adesão de novos membros a um 
AECT existente rege-se pelas seguintes 
disposições:

Contudo, no caso da adesão a um AECT 
existente de um novo membro proveniente 
de um Estado-Membro que já tenha 
aprovado o convénio, essa adesão é 
aprovada unicamente pelo Estado-Membro 
ao abrigo de cuja legislação se encontra 

a) Em caso de adesão de um novo membro 
proveniente de um Estado-Membro que já 
tenha aprovado o convénio, essa 
participação é aprovada unicamente pelo 
Estado-Membro ao abrigo de cuja 
legislação se encontra estabelecido o novo 
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estabelecido o novo membro. O n.º 3 do 
presente artigo é aplicável.

membro, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no n.º 3, e 
notificada ao Estado-Membro em que o 
AECT tem a sua sede estatutária.

b) Em caso de adesão de um novo 
membro proveniente de um 
Estado-Membro que ainda não tenha 
aprovado o convénio, aplica-se o 
procedimento estabelecido no n.º 6;

No caso da adesão a um AECT existente 
de um novo membro proveniente de um 
país terceiro ou território ultramarino, 
essa adesão é aprovada por todos os 
Estados-Membros que já tenham 
aprovado o convénio. O n.º 3 do presente 
artigo é aplicável.»

c) No caso de adesão a um AECT existente 
de um novo membro proveniente de um 
país terceiro, essa adesão fica sujeita a 
verificação por parte do Estado-Membro 
em que o AECT tem a sua sede 
estatutária, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no n.º 3-A.»

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) É aditado o seguinte artigo 4.º-A:
«Participação de membros provenientes 
de PTU
No caso de um AECT com um potencial 
membro proveniente de um PTU, o 
Estado-Membro com o qual o PTU tem 
um elo deve assegurar-se de que estão 
preenchidas as condições do artigo 3.º-A 
e, tendo em conta as suas relações com o 
PTU:
a) aprovar a participação do membro 
potencial, em conformidade com o 
artigo 4.º, n.º 3, ou
b) confirmar por escrito, ao 
Estado-Membro em que será localizada a 
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sede estatutária proposta do AECT, que as 
autoridades competentes do PTU 
aprovaram a participação do membro 
potencial de acordo com condições e 
procedimentos equivalentes aos previstos 
no presente regulamento.»

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

1. O convénio e os estatutos e quaisquer 
alterações subsequentes dos mesmos são 
registados ou publicados, ou ambas as 
coisas, em conformidade com o direito 
nacional aplicável no Estado-Membro em 
que o AECT em causa tem a sua sede 
estatutária. O AECT adquire personalidade 
jurídica no dia do registo ou da publicação, 
consoante o que ocorrer primeiro. Os 
membros informam os Estados-Membros 
em causa, a Comissão e o Comité das 
Regiões do registo ou da publicação do 
convénio.

1. O convénio e os estatutos e quaisquer 
alterações subsequentes dos mesmos são 
registados ou publicados, ou ambas as 
coisas, em conformidade com o direito 
nacional aplicável no Estado-Membro em 
que o AECT em causa tem a sua sede 
estatutária. O AECT adquire personalidade 
jurídica no dia do registo ou da publicação 
no Estado-Membro em que o AECT tem a 
sede estatutária, consoante o que ocorrer 
primeiro. Os membros informam os 
Estados-Membros em causa e o Comité das 
Regiões do registo ou da publicação do 
convénio.

2. O AECT assegura que, no prazo de dez 
dias úteis a contar do registo ou da 
publicação do convénio, é enviado à 
Comissão um pedido em conformidade 
com o modelo que figura no anexo ao 
presente regulamento. Em seguida, a 
Comissão transmite esse pedido ao Serviço 
das Publicações da União Europeia para 
publicação de um aviso na série C do 
Jornal Oficial da União Europeia, 
anunciando a constituição do AECT, com 
os dados constantes do anexo ao presente 
regulamento.»

2. O AECT assegura que, no prazo de dez 
dias úteis a contar do registo ou da 
publicação do convénio, é enviado ao 
Comité das Regiões um pedido em 
conformidade com o modelo que figura no 
anexo ao presente regulamento. Em 
seguida, o Comité das Regiões transmite 
esse pedido ao Serviço das Publicações da 
União Europeia para publicação de um 
aviso na série C do Jornal Oficial da União 
Europeia, anunciando a constituição do 
AECT, com os dados constantes do anexo 
ao presente regulamento.»
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Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 7 – n.os 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

O artigo 7.º é alterado do seguinte modo: O artigo 7.º é alterado do seguinte modo:

a) Os n.os 2 e 3 passam a ter a seguinte 
redação:

a) Os n.os 2 e 3 passam a ter a seguinte 
redação:

«2. O AECT age no quadro das funções 
que lhe são atribuídas, que são a facilitação 
e a promoção da cooperação territorial, 
tendo em vista o reforço da coesão 
económica, social e territorial, e que são 
determinadas pelos membros, tendo em 
conta que essas funções se inscrevem no 
quadro de competências de, pelo menos, 
um membro de cada Estado-Membro
representado no AECT, nos termos da 
respetiva legislação nacional.

«2. O AECT age no quadro das funções 
que lhe são atribuídas, que são a facilitação 
e a promoção da cooperação territorial, 
tendo em vista o reforço da coesão 
económica, social e territorial, superando 
as barreiras ao mercado interno, e que são 
determinadas pelos membros por forma 
que essas funções se inscrevam no quadro 
de competências de cada membro, a 
menos que o Estado-Membro ou o país 
terceiro aprove a participação de um 
membro constituído ao abrigo da sua 
legislação nacional, quer esse membro 
tenha ou não competência para 
desempenhar todas as funções 
especificadas no convénio.

3. O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União.

3. O AECT pode levar a cabo outras ações 
específicas em matéria de cooperação 
territorial entre os seus membros para 
efeitos do objetivo a que se refere o artigo 
1.º, n.º 2, com ou sem participação 
financeira da União.

Especificamente, as funções de um AECT 
podem incluir a execução de programas de 
cooperação, ou de partes de programas de 
cooperação, ou de operações apoiadas pela 
União através do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional, do Fundo 
Social Europeu e/ou do Fundo de Coesão.

Em primeiro lugar, as funções de um 
AECT podem incluir a execução de 
programas de cooperação, ou de partes de 
programas de cooperação, ou de operações 
apoiadas pela União através do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, do 
Fundo Social Europeu e/ou do Fundo de 
Coesão.

Os Estados-Membros podem limitar as Os Estados-Membros podem limitar as 
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ações que os AECT podem realizar sem o 
apoio financeiro da União. Todavia, os 
Estados-Membros não excluem as ações 
abrangidas pelas prioridades de 
investimento no âmbito da política de 
coesão da União, tal como adotadas para 
o período de 2014-2020.»

funções que os AECT podem realizar sem 
o apoio financeiro da União. Todavia, e 
sem prejuízo do disposto no artigo 13.º, os 
Estados-Membros não excluem as funções 
relacionadas com as prioridades de 
investimento a que se refere o artigo 6.º do 
Regulamento n.º … [CTE].»

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No artigo 8.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:

No artigo 8.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:

«2. O convénio especifica: «2. O convénio especifica:
(a) a designação do AECT e a sua sede 
estatutária;

(a) a designação do AECT e a sua sede 
estatutária;

(b) o âmbito territorial em que o AECT 
pode exercer as suas funções;

(b) o âmbito territorial em que o AECT 
pode exercer as suas funções;

(c) o objetivo e as funções do AECT; (c) o objetivo e as funções do AECT;

(d) a sua duração e as condições da sua 
dissolução;

(d) a duração do AECT e as condições da 
sua dissolução;

(e) a lista dos respetivos membros; (e) a lista dos membros do AECT;

(e-A) a lista dos órgãos do AECT e as 
suas respetivas competências;

(f) a legislação específica da União ou
nacional aplicável à interpretação e à
aplicação do convénio;

(f) a legislação da União aplicável e a 
legislação nacional do Estado-Membro em 
que o AECT tem a sua sede estatutária 
para efeitos de interpretação e de aplicação 
do convénio;

(f-A) a legislação da União aplicável e a 
legislação nacional do(s) 
Estado(s)-Membro(s) em que os órgãos 
estatutários do AECT exercem as suas 
competências;
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(g) as disposições para a participação de 
membros de países terceiros ou de 
territórios ultramarinos, se for caso disso;

(g) as disposições para a participação de 
membros de países terceiros ou de PTU, se 
for caso disso, incluindo a identificação 
da legislação aplicável no caso de o AECT 
exercer as suas funções em países 
terceiros ou em PTU;

(h) a legislação específica da União ou 
nacional aplicável às suas atividades, 
embora esta última possa ser a legislação 
do Estado-Membro em que os órgãos 
estatutários exercem as suas 
competências ou em que o AECT realiza 
as suas atividades;

(h) a legislação aplicável da União ou a 
legislação nacional em que o AECT 
realiza as suas atividades, diretamente 
relevante para as funções exercidas;

(i) as regras aplicáveis ao pessoal do 
AECT, bem como os princípios que regem 
as disposições em matéria de gestão do 
pessoal e de procedimentos de 
recrutamento;

(i) as regras aplicáveis ao pessoal do 
AECT, bem como os princípios que regem 
as disposições em matéria de gestão do 
pessoal e de procedimentos de 
recrutamento;

(j) no caso de um AECT de 
responsabilidade limitada, as disposições 
relativas à responsabilidade dos membros, 
em conformidade com o artigo 12.º, n.º 3;

(j) as disposições relativas à 
responsabilidade do AECT e dos respetivos
membros, em conformidade com o 
artigo 12.º;

(k) os mecanismos adequados para o 
reconhecimento mútuo, assim como para o 
controlo financeiro da gestão dos fundos 
públicos; e

(k) os mecanismos adequados para o 
reconhecimento mútuo, assim como para o 
controlo financeiro da gestão dos fundos 
públicos; e

(l) os procedimentos de alteração do 
convénio, que devem respeitar as 
obrigações estabelecidas nos artigos 4.º e 
5.º

(l) os procedimentos de adoção dos 
estatutos e de alteração do convénio, que 
devem respeitar as obrigações 
estabelecidas nos artigos 4.º e 5.º

No entanto, nos casos em que um AECT 
apenas administre um programa de 
cooperação, ou uma parte de um programa 
de cooperação, no âmbito da política de 
coesão da União Europeia, ou sempre que 
um AECT tenha por objeto a cooperação 
ou redes inter-regionais, a informação 
prevista na alínea b) não é exigida.

3. Nos casos em que as funções de um 
AECT apenas dizem respeito à gestão de
um programa de cooperação, ou uma parte 
de um programa de cooperação, no âmbito
do Regulamento n.º… [CTE], ou sempre 
que um AECT tenha por objeto a 
cooperação ou redes inter-regionais, a 
informação prevista no n.º 2, alínea b) não 
é exigida.

Tal como referido na alínea i), são 
aplicáveis as seguintes regras ao pessoal do 
AECT: 

Tal como referido na alínea i), são 
aplicáveis as seguintes regras ao pessoal do 
AECT: 

(a) as do Estado-Membro em que o AECT 
tem a sua sede estatutária; 

(a) as do Estado-Membro em que o AECT 
tem a sua sede estatutária; 
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(b) as do Estado-Membro em que o pessoal 
do AECT está efetivamente localizado; ou 

(b) as do Estado-Membro em que o pessoal 
do AECT está efetivamente localizado; ou 

(c) as do Estado-Membro de que o membro 
do pessoal é nacional.

(c) as do Estado-Membro de que o membro 
do pessoal é nacional.

A fim de permitir a igualdade de 
tratamento de todo o pessoal que trabalha 
no mesmo local, a legislação e as regras 
nacionais, de direito público ou privado, 
podem ser objeto de regras ad hoc
suplementares fixadas pelo AECT.»

A fim de permitir a igualdade de 
tratamento de todo o pessoal que trabalha 
no mesmo local, a legislação e as regras 
nacionais, de direito público ou privado, 
podem ser objeto de regras ad hoc
suplementares fixadas pelo AECT.»

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

No artigo 9.º, o n.º 2 passa a ter a seguinte 
redação:

O artigo 9.º passa a ter a seguinte redação:

«1. Os estatutos do AECT são aprovados 
pelos seus membros, deliberando por 
unanimidade, com base e em 
conformidade com o convénio.

«2. Os estatutos devem conter, no mínimo, 
o seguinte:

«2. Os estatutos devem conter, no mínimo, 
o seguinte:

(a) as disposições em matéria de 
funcionamento dos órgãos do AECT e as 
respetivas competências, bem como o 
número de representantes dos membros nos 
órgãos pertinentes;

(a) as disposições em matéria de 
funcionamento dos órgãos do AECT e as 
respetivas competências, bem como o 
número de representantes dos membros nos 
órgãos pertinentes;

(b) os procedimentos de tomada de 
decisões do AECT;

(b) os procedimentos de tomada de 
decisões do AECT;

(c) a língua ou línguas de trabalho; (c) a língua ou línguas de trabalho;
(d) as disposições relativas ao seu 
funcionamento;

(d) as disposições relativas ao seu 
funcionamento;

(e) as disposições específicas no que 
respeita à gestão do pessoal e aos 

(e) os procedimentos no que respeita à 
gestão e ao recrutamento do pessoal;
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procedimentos de recrutamento;
(f) o regime de contribuição financeira dos 
membros; 

(f) o regime de contribuição financeira dos 
membros; 

(g) as normas contabilísticas e orçamentais 
aplicáveis, de cada um dos membros do 
AECT, no que a este diz respeito;

(g) as normas contabilísticas e orçamentais 
aplicáveis dos membros do AECT;

(h) a designação do auditor externo 
independente das contas do AECT;

(h) a designação do auditor externo 
independente das contas do AECT; e

(i) as disposições em matéria de 
responsabilidade dos membros, em 
conformidade com o artigo 12.º, n.º 2; e

(i);

(j) os procedimentos de alteração dos 
estatutos, que devem respeitar as 
obrigações estabelecidas nos artigos 4.º e 
5.º.»

(j) os procedimentos de alteração dos 
estatutos, que devem respeitar as 
obrigações estabelecidas nos artigos 4.º e 
5.º.»

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

O artigo 12.º é alterado do seguinte modo: O artigo 12.º é alterado do seguinte modo:
a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte parágrafo: a) Ao n.º 1 é aditado o seguinte parágrafo:

«O AECT é responsável por todas as suas 
dívidas.»

«O AECT é responsável por todas as suas 
dívidas.» 

b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação: b) O n.º 2 passa a ter a seguinte redação:
«2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, se o 
ativo de um AECT for insuficiente para 
fazer face ao passivo, os seus membros são 
responsáveis pelas dívidas do AECT, 
independentemente da respetiva natureza, 
sendo a parte de cada membro fixada na 
proporção do seu contributo financeiro. O 
regime de contribuição financeira é fixado 
nos estatutos.

«2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, se o 
ativo de um AECT for insuficiente para 
fazer face ao passivo, os seus membros são 
responsáveis pelas dívidas do AECT, 
independentemente da respetiva natureza, 
sendo a parte de cada membro fixada na 
proporção do seu contributo financeiro. O 
regime de contribuição financeira é fixado 
nos estatutos.

Os membros podem estabelecer nos Os membros podem estabelecer nos 
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estatutos que continuam responsáveis, 
depois de ter cessado a sua participação no 
AECT, pelas obrigações decorrentes das 
atividades do AECT durante a sua 
participação.

estatutos que continuam responsáveis, 
depois de ter cessado a sua participação no 
AECT, pelas obrigações decorrentes das 
atividades do AECT durante a sua 
participação.

2-A. Se a responsabilidade de qualquer
membro do AECT for limitada ou excluída
em consequência da lei nacional em cujos 
termos foi constituído, os restantes 
membros podem também limitar a sua 
responsabilidade no convénio.

2-A. Se a responsabilidade de pelo menos 
um membro do AECT proveniente de um 
Estado-Membro for limitada, em 
consequência da lei nacional em cujos 
termos foi constituído, os restantes 
membros podem também limitar a sua 
responsabilidade no convénio caso a isso 
sejam autorizados pela legislação 
nacional de execução do presente 
regulamento.

A designação de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada inclui o 
termo «limitada».

A designação de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada inclui o 
termo «limitada».

Os requisitos de publicidade do convénio, 
dos estatutos e das contas de um AECT 
cujos membros tenham responsabilidade 
limitada devem ser, pelo menos, iguais aos 
aplicáveis a outras entidades jurídicas 
cujos membros, estabelecidos ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que o 
AECT tem a sua sede estatutária, tenham
responsabilidade limitada.

Os requisitos de publicidade do convénio, 
dos estatutos e das contas de um AECT 
cujos membros tenham responsabilidade 
limitada devem ser, pelo menos, iguais aos 
aplicáveis a outras entidades jurídicas que 
tenham responsabilidade limitada, ao 
abrigo da legislação do Estado-Membro em 
que o AECT tem a sua sede estatutária.

No caso de um AECT cujos membros 
tenham responsabilidade limitada, os
Estados-Membros podem exigir que o 
AECT subscreva os seguros adequados 
para cobrir os riscos inerentes às atividades 
do AECT.»

No caso de um AECT cujos membros
tenham responsabilidade limitada, 
qualquer Estado-Membro interessado 
pode exigir que o AECT subscreva os 
seguros adequados ou que fique sujeito a 
garantia prestada por um banco ou outra 
instituição financeira estabelecida num 
Estado-Membro, ou seja coberto por um 
instrumento apresentado como garantia 
por uma entidade pública ou pelo 
Estado-Membro para cobrir os riscos 
inerentes às atividades do AECT.»

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 14
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«1. Os Estados-Membros devem tomar as 
disposições adequadas para garantir a 
aplicação efetiva do presente regulamento.

«1. Os Estados-Membros devem tomar as 
disposições adequadas para garantir a 
aplicação efetiva do presente regulamento, 
incluindo a determinação da autoridade 
competente em matéria de aprovação em 
conformidade com as suas disposições 
legais e administrativas.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 15
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

O artigo 17.º passa a ter a seguinte redação: O artigo 17.º passa a ter a seguinte redação:
«O mais tardar, em meados de 2018, a 
Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões um relatório de avaliação sobre a 
aplicação, a eficácia, a eficiência, a 
pertinência, o valor acrescentado europeu e 
a margem de simplificação do presente 
regulamento.

«O mais tardar, em 1 de agosto de 2018, a 
Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité das 
Regiões um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento que, baseando-se 
em indicadores, avalia a sua eficácia, a 
eficiência, a pertinência, o valor 
acrescentado europeu e a margem de 
simplificação.

Os relatórios de avaliação baseiam-se nos 
indicadores adotados pela Comissão, por 
meio de atos delegados, em conformidade 
com o artigo 17.º-A».

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 17.º-A, com vista a criar a 
lista de indicadores a que se refere o 
primeiro parágrafo».

Or. en
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Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 16
Regulamento (CE) n.º 1082/2006
Artigo 17-A

Texto da Comissão Alteração

É aditado o seguinte artigo 17.º-A: É aditado o seguinte artigo 17.º-A:
«Artigo 17.º-A

Exercício da delegação
«Artigo 17.º-A

Exercício da delegação
1. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

1. São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados nas condições 
estabelecidas no presente artigo. 

2. A delegação de poderes referida no 
presente regulamento é concedida por um 
período de tempo indeterminado, a partir 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 17º-A é concedida à Comissão por 
um período de cinco anos, a partir da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º pode ser revogada, a qualquer 
momento, pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 17.º pode ser revogada, a qualquer 
momento, pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. A decisão produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

A decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. A decisão produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Os atos delegados só entram em vigor 
se nem o Parlamento Europeu nem o 
Conselho formularem objeções no prazo de 
dois meses a contar da notificação do ato a 
estas duas instituições ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu e 
o Conselho informarem a Comissão de que 
não tencionam formular objeções. Por 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 17.º só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da notificação 
do ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
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iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, esse período pode ser 
prorrogado por um período de dois meses. 

tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, esse 
prazo pode ser prorrogado por um período 
de três meses.

Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em vigor 
na data nele indicada.

Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em vigor 
na data nele indicada.

O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 
se tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
da sua intenção de não formular objeções.

O ato delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes do termo do referido prazo 
se tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho tiverem informado a Comissão 
da sua intenção de não formular objeções.

Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objeções a um ato delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objeções ao ato delegado expõe 
os motivos das mesmas.»

Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objeções a um ato delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objeções ao ato delegado expõe 
os motivos das mesmas.»

Or. en


