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Proposta de regulamento 

Projeto de resolução legislativa 

N.º 1-A (novo) 

 
Projeto de resolução legislativa Alteração 

 1-A. Toma nota da declaração da 

Comissão anexa à presente resolução; 

Or. en 

Para informação, o texto da declaração é o seguinte: 

"DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

A Comissão saúda o acordo em primeira leitura entre o Parlamento Europeu e o Conselho 
relativo ao Regulamento (UE) N.° .../... .1∗.  

Como previsto no Regulamento (UE) N.° .../...∗∗ ,  Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório anual sobre a execução da parte IV do Acordo e estará 
disponível para discutir com a comissão competente do Parlamento Europeu quaisquer 
questões decorrentes da execução da parte IV do Acordo.  

A Comissão atribuirá particular importância à execução efetiva dos compromissos em matéria 
de comércio e desenvolvimento sustentável previstos no Acordo, tendo em conta a 
informação específica facultada pelos organismos relevantes de controlo das convenções 
fundamentais da Organização Internacional do Trabalho e os acordos ambientais multilaterais 
mencionados na parte IV, título VIII do Acordo. Neste contexto, a Comissão solicitará 
também os pontos de vista dos grupos consultivos relevantes pertencentes à sociedade civil. 

Após o termo, em 31 de dezembro de 2019, do mecanismo de estabilização para as bananas, a 
Comissão avaliará a situação do mercado da banana na União e o estado dos produtores de 
banana da União. A Comissão apresentará ao Parlamento Europeu e ao Conselho um relatório 
                                                 
1  JO L …  
∗  JO: por favor completar o número, data e título completo do regulamento. 
∗ ∗ JO: por favor completar o número do regulamento." 
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sobre as suas conclusões, incluindo uma avaliação preliminar do funcionamento do programa 
"Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité" (POSEI) com vista a 
conservar a produção de banana na União. 

 

Justificação 

Esta declaração deve ser mencionada na resolução legislativa. 

 
 


