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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 posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece disposições 
transitórias para os acordos bilaterais de investimento entre os Estados-Membros e os 
países terceiros
(11917/1/2012 – C7-0328/2012 – 2010/0197(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (11917/1/2012 – C7-
0328/2012),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento e ao Conselho (COM(2010)0344),

– Tendo em conta a carta do Presidente da Comissão do Comércio Internacional, de 31 de 
maio de 2012, em que se compromete a recomendar ao plenário que aprove a posição do 
Conselho em primeira leitura,

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 72.° do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Comércio 
Internacional (A7-0389/2012),

1. Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2. Aprova a declaração conjunta do Parlamento, do Conselho e da Comissão anexa à 
presente resolução;

3. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho;

4. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia;

5. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos e de, em concordância com o Secretário-Geral 
do Conselho, proceder à respetiva publicação, juntamente com a declaração conjunta do 
Parlamento, do Conselho e da Comissão, no Jornal Oficial da União Europeia;

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

1 Textos Aprovados de 10.5.2011, P7_TA(2011)0206.
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Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.
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ANEXO

Declaração do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão

O facto de o presente regulamento, e nomeadamente os seus considerandos 17, 18 e 19, 
prever o recurso aos procedimentos referidos no Regulamento (UE) n.º 182/2011 não 
constitui um precedente que permita à União, no âmbito de regulamentos futuros, habilitar os 
Estados-Membros nos termos do artigo 2.°, n.° 1, do TFUE para legislar e adotar atos 
juridicamente vinculativos em domínios da competência exclusiva da União. Além disso, a 
utilização no presente regulamento do procedimento consultivo, por oposição ao 
procedimento de exame, não pode ser considerada como precedente para futuros 
regulamentos que estabeleçam o enquadramento da política comercial comum.
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