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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.) 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao Acordo 

de Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias 

e os seus Estados-Membros, por um lado, e a República do Usbequistão, por outro, que 

altera o Acordo de forma a tornar extensivas as disposições do Acordo ao comércio 

bilateral de produtos têxteis, tendo em conta a caducidade do Acordo bilateral sobre 

produtos têxteis 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (16384/1/2010), 

– Tendo em conta projeto de protocolo ao Acordo de Parceria e Cooperação que 

estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, 

por um lado, e a República do Usbequistão, por outro, que altera o Acordo de forma a 

tornar extensivas as disposições do Acordo ao comércio bilateral de produtos têxteis, 

tendo em conta a caducidade do acordo bilateral sobre produtos têxteis (16388/2010), 

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 

artigo 207.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C7-0097/2011), 

– Tendo em conta a sua resolução provisória, de 15 de dezembro de 20111, sobre o 

projeto de decisão, 

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...2, sobre o projeto de decisão, 

– Tendo em conta o artigo 99.º, n.º 1, primeiro e terceiro parágrafos, e n.º 2, bem como o 

artigo 108.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional e o parecer da 

Comissão dos Assuntos Externos (A8-0332/2016), 

1. Aprova a celebração do acordo; 

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 

Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e da República 

do Usbequistão. 

                                                 
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0586. 
2 Textos Aprovados, P8_TA(0000)0000. 
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O Parlamento Europeu é convidado a aprovar a celebração do protocolo que altera o Acordo 

de Parceria e Cooperação entre as Comunidades Europeias e os seus Estados-Membros, por 

um lado, e a República do Usbequistão, por outro, a fim de tornar extensivas as disposições 

do referido acordo ao comércio bilateral de produtos têxteis. A ratificação do protocolo sobre 

produtos têxteis resultaria na inclusão destes produtos no acordo de parceria e cooperação 

celebrado entre o Usbequistão e a União em 1999. As disposições do título «Comércio de 

mercadorias» do referido acordo seriam, por conseguinte, igualmente aplicáveis aos produtos 

têxteis. O título em apreço prevê a concessão recíproca do estatuto da nação mais favorecida, 

trocas comerciais isentas de restrições quantitativas e efetuadas a preços de mercado, o 

princípio da liberdade de trânsito e uma cláusula de salvaguarda, bem como proibições ou 

restrições às importações, exportações ou às mercadorias em trânsito justificadas por motivos 

de moralidade pública, ordem pública ou segurança pública. 

Em dezembro de 2011, o Parlamento Europeu aprovou um relatório provisório, no qual 

condiciona a aprovação do acordo à melhoria da situação em matéria de direitos humanos no 

Usbequistão, nomeadamente em relação ao trabalho infantil e ao trabalho forçado no contexto 

da colheita anual de algodão. Este relatório provisório apresentou 14 recomendações.  

No seguimento da aprovação deste relatório, foi estabelecido um diálogo com o Usbequistão, 

no âmbito do qual se realizaram audições anuais, que contaram com a participação de 

diversos intervenientes, nomeadamente da sociedade civil, das autoridades usbeques e das 

instituições europeias e internacionais. Foi também estabelecida uma estreita cooperação entre 

o Usbequistão e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no sentido de avaliar as 

medidas tomadas para erradicar o trabalho infantil e o trabalho forçado no contexto da 

colheita anual de algodão no Usbequistão. A OIT liderou, pela primeira vez, em 2013, uma 

missão de acompanhamento da colheita de algodão, que foi renovada em 2014 e 2015, 

estando prevista uma missão de acompanhamento para 2016, que concederá especial destaque 

à questão do trabalho forçado.  

O relatório da última missão de acompanhamento da OIT, que se desenrolou de 14 de 

setembro a 31 de outubro de 2015, assinalou que o trabalho infantil fora quase totalmente 

erradicado durante a colheita de algodão. As autoridades públicas adotaram diferentes 

medidas para eliminar o trabalho infantil, entre as quais a criação de sistemas de acolhimento 

de crianças após a escola, a aplicação de multas aos infratores e a responsabilização dos pais, 

dos professores e dos agricultores. Apenas foram detetados alguns casos isolados. A OIT 

concluiu, portanto, que o trabalho infantil se tornou esporádico e socialmente inaceitável.  

Não se chegou à mesma conclusão no que diz respeito ao trabalho forçado. Como a avaliação 

desta questão é mais delicada, a OIT identificou vários indicadores de trabalho forçado 

associados às condições de trabalho abusivas e ao processo de recrutamento. As autoridades 

usbeques assumiram diversos compromissos no sentido de abolir progressivamente o trabalho 

forçado de adultos, nomeadamente a criação de um mecanismo de informação que permite 

responder às queixas da população, a organização de campanhas de sensibilização e o 

estabelecimento de um programa de avaliação da aplicação das convenções internacionais 

nesta matéria.  
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O Parlamento Europeu apoia incondicionalmente o trabalho realizado pela OIT no sentido de 

abolir definitivamente o trabalho forçado no Usbequistão. Os esforços envidados pelas 

autoridades usbeques devem igualmente ser encorajados. Por conseguinte, o relator considera 

que, no atual contexto de diálogo e cooperação, o Parlamento deve aprovar a celebração do 

protocolo sobre produtos têxteis com o Usbequistão.  

Porém, no caso de as autoridades usbeques suspenderem a aplicação de medidas no sentido de 

abolir o trabalho forçado, o Parlamento reserva-se a possibilidade de solicitar à Comissão 

Europeia e ao Conselho que ativem os artigos 2.º e 95.º do acordo de parceria e cooperação, 

que permitem a adoção de medidas gerais ou específicas por não respeito pelos direitos 

humanos. 
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PARECER DA COMISSÃO DOS ASSUNTOS EXTERNOS 

dirigido à Comissão do Comércio Internacional 

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao Acordo de 

Parceria e Cooperação que estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a República do Usbequistão, por outro, que altera o Acordo 

de forma a tornar extensivas as disposições do Acordo ao comércio bilateral de produtos 

têxteis, tendo em conta a caducidade do Acordo bilateral sobre produtos têxteis 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

Relator: Elmar Brok  

 

 

 

 

****** 

A Comissão dos Assuntos Externos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 

quanto à matéria de fundo, a recomendar que o Parlamento dê a sua aprovação ao projeto de 

decisão do Conselho relativa à celebração de um Protocolo ao Acordo de Parceria e 

Cooperação que estabelece uma parceria entre as Comunidades Europeias e os seus 

Estados-Membros, por um lado, e a República do Usbequistão, por outro, que altera o Acordo 

de forma a tornar extensivas as respetivas disposições ao comércio bilateral de produtos 

têxteis, tendo em conta a caducidade do Acordo bilateral sobre produtos têxteis. 
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Título Alargamento ao comércio bilateral de têxteis das disposições do acordo 
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 

Título Alargamento ao comércio bilateral de têxteis das disposições do acordo 

de parceria e de cooperação CE-Usbequistão 
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