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ALTERAÇÕES 001-004  
apresentadas pela Comissão do Comércio Internacional 
 
Relatório 
David Martin A7-0207/2012 
Exclusão de um certo número de países da lista de regiões ou Estados que concluíram 
negociações  
 
Proposta de regulamento (COM(2011)0598 – C7-0305/2011 – 2011/0260(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Alteração 1 

Proposta de regulamento  
Considerando 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A fim de assegurar que os parceiros 
possam rapidamente ser reintegrados no 
anexo I do regulamento referido, mal 
tenham tomado as medidas necessárias 
para a ratificação dos respetivos acordos, e 
na pendência da sua entrada em vigor, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão Europeia no que 
respeita à reintegração dos países que 
tenham sido retirados do anexo I por força 
do presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão Europeia 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos. Ao preparar e redigir os atos 
delegados, a Comissão Europeia deve 
garantir a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, 

(5) A fim de assegurar que os parceiros 
possam rapidamente ser reintegrados no 
anexo I do regulamento referido, mal 
tenham tomado as medidas necessárias 
para a ratificação dos respetivos acordos, e 
na pendência da sua entrada em vigor, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão Europeia no que 
respeita à reintegração dos países que 
tenham sido retirados do anexo I por força 
do presente regulamento. É particularmente 
importante que a Comissão Europeia 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, inclusive ao nível 
de peritos. Ao preparar e redigir os atos 
delegados, a Comissão Europeia deve 
garantir a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho. A Comissão deve facultar todas 
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as informações e toda a documentação 

sobre as suas reuniões com peritos 

nacionais no âmbito dos seus trabalhos de 

preparação e aplicação de atos delegados. 

A Comissão deve convidar especialistas do 

Parlamento a participar nessas reuniões, 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento  
Artigo 1 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1528/2007 
Artigo 2-B – n.º 2
 

Texto da Comissão Alteração 

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 2.º-A é conferida à Comissão por 
tempo indeterminado a contar da data de 
entrada em vigor do presente 

regulamento. 

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 2.º-A é conferida à Comissão por um 

período de cinco anos a contar de ...*. A 
Comissão elabora um relatório sobre a 

delegação de poderes pelo menos nove 

meses antes do final do período de cinco 

anos. A delegação de poderes é 

automaticamente prorrogada por períodos 

de igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho se opuserem a 

essa prorrogação pelo menos três meses 

antes do final de cada período. 

 __________ 

 
*
 JO: inserir a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

 
 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 
Artigo 1 – ponto 1 
Regulamento (CE) n.º 1528/2007 
Artigo 2-B – n.º 5 
 

Texto da Comissão Alteração 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º-A só entra em vigor se não for 
formulada qualquer objeção pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 2.º-A só entra em vigor se não for 
formulada qualquer objeção pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
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prazo de dois meses a contar da respetiva 
notificação, ou se, antes do termo desse 
prazo, tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não levantarão objeções. Esse prazo pode 
ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.» 

prazo de dois meses a contar da respetiva 
notificação, ou se, antes do termo desse 
prazo, tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho informarem a Comissão de que 
não levantarão objeções. Esse prazo pode 
ser prorrogado por quatro meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.» 

 
 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 
Artigo 2 – n.° 2 
 

Texto da Comissão Alteração 

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 
2014.  

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 
2016.  

 


