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Proposta de resolução
N.º 49

Proposta de resolução Alteração

49. Recorda a sua posição expressa no 
seu anterior relatório sobre a aplicação da 
política comercial comum; salienta que o 
plano de ação em 15 pontos, de 27 de 
fevereiro de 2018, estabelecido pelos 
serviços da Comissão constitui uma boa 
base de reflexão para melhorar a 
implementação do capítulo sobre o CDS; 
salienta que os acordos de nova geração 
contêm cláusulas sobre direitos humanos e 
capítulos sobre o desenvolvimento 
sustentável cuja aplicação global e plena 
visa assegurar e promover o respeito dos 
direitos humanos, dos valores da União e 
de normas laborais, sociais e ambientais de 
alto nível; toma nota da avaliação dos 
capítulos sobre o desenvolvimento 
sustentável incluídos no relatório da 
Comissão sobre a aplicação dos ACL, e 
solicita a aplicação atempada das 
disposições existentes em matéria de CDS; 
exorta a Comissão a desenvolver uma 
metodologia precisa e específica para o 
acompanhamento e a avaliação da 
aplicação destes capítulos, dada a 
impossibilidade de proceder à sua 
avaliação com base em dados 
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exclusivamente quantitativos; exorta a 
Comissão a apresentar propostas sobre a 
forma de reforçar a aplicação do capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável 
nos acordos comerciais; 

exclusivamente quantitativos; exorta a 
Comissão a apresentar propostas sobre a 
forma de reforçar a aplicação do capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável 
nos acordos comerciais; reitera o seu apelo 
à UE para que inclua sempre nos seus 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável disposições 
vinculativas e aplicáveis que estejam 
sujeitas a mecanismos de resolução de 
litígios adequados e eficazes e para que 
considere, entre vários métodos de 
execução, um mecanismo baseado em 
sanções;
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