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Alteração  266 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores (votação final) 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta de directiva 

Projecto de resolução legislativa 

N.º 1-A (novo) 

 

Projecto de resolução legislativa Alteração 

  1-A. Aprova a declaração que figura em 

anexo à presente resolução; 

Or. en 

Para informação, o texto da declaração é o seguinte: 

"Declaração do Parlamento Europeu sobre os quadros de correspondência 

O Parlamento Europeu lamenta que o Conselho não estivesse preparado para aceitar a 

publicação obrigatória dos quadros de correspondência no contexto da Directiva relativa aos 

direitos dos consumidores. Pela presente se declara que o acordo alcançado entre o 

Parlamento Europeu e o Conselho, no trílogo de 6 de Junho de 2011, sobre esta Directiva não 

prejudica o resultado das negociações interinstitucionais sobre os quadros de correspondência. 

O Parlamento Europeu convida a Comissão a informá-lo, no prazo de doze meses após a 

adopção do presente acordo em sessão plenária, e a elaborar um relatório, no final do prazo de 

transposição, sobre a prática dos Estados-Membros quanto à elaboração dos seus próprios 

quadros que ilustrem, na medida do possível, a correspondência entre esta Directiva e as 

medidas de transposição, e à publicação dos mesmos. 

O Parlamento Europeu regozija-se com o acordo alcançado sobre a inclusão na Directiva 

relativa aos direitos dos consumidores de requisitos em matéria de informação no que se 

refere às disposições desta Directiva, da Directiva 93/13/CEE do Conselho e da Directiva 

1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, que oferecem aos Estados-Membros a 

possibilidade de escolha regulamentar (artigos 46.º-A, 47.º-A e 47.º-B)."  
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Justificação 

É necessário fazer referência a esta declaração na resolução legislativa. 
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Alteração  267 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores (votação final) 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposta de directiva 

Projecto de resolução legislativa 

N.º 1-B (novo) 

 

Projecto de resolução legislativa Alteração 

  1-B. Toma nota da declaração conjunta 

da Presidência húngara e das futuras 

Presidências polaca, dinamarquesa e 

cipriota do Conselho, que figura em 

anexo à presente resolução; 

Or. en 

Para informação, o texto da declaração é o seguinte: 

"Declaração da Presidência húngara e das futuras Presidências polaca, dinamarquesa e 

cipriota do Conselho sobre os quadros de correspondência: 

Pela presente se declara que o acordo alcançado entre o Conselho e o Parlamento Europeu, no 

trílogo de 6 de Junho de 2011, sobre a Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa aos direitos dos consumidores, que altera a Directiva 93/13/CEE do Conselho e a 

Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e revoga a Directiva 

85/577/CEE do Conselho e a Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho não 

prejudica o resultado das negociações interinstitucionais sobre os quadros de 

correspondência." 

 

Justificação 

É necessário fazer referência a esta declaração na resolução legislativa. 

 

 


