
RR\1218088PT.docx PE657.423v04-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Documento de sessão

A9-0217/2020

12.11.2020

***I
RELATÓRIO
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à eliminação dos direitos aduaneiros sobre determinados produtos
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

Comissão do Comércio Internacional

Relator: Bernd Lange



PE657.423v04-00 2/8 RR\1218088PT.docx

PT

PR_COD_1app

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

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
eliminação dos direitos aduaneiros sobre determinados produtos
(COM (2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0496),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º, n.º 2 do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 
pela Comissão (C9-0284/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio internacional (A9-0217/2020),

1. Aprova a sua posição em primeira leitura, fazendo sua a proposta da Comissão;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Numa declaração conjunta de 21 de agosto de 2020, o Comissário Phil Hogan e o Representante 
dos Estados Unidos para o Comércio R. Lighthizer anunciaram um pacote de reduções pautais 
com o intuito de marcar o início de um processo conducente a acordos adicionais que criem 
comércio transatlântico mais livre, justo e recíproco1. 

Com este regulamento, a Comissão propõe a eliminação de um certo número de direitos 
aduaneiros sobre as lagostas e os lavagantes. A eliminação destes direitos está sujeita a duas 
condições: a) a) a redução efetiva, por parte dos Estados Unidos, de direitos aduaneiros sobre 
um determinado número de produtos (refeições preparadas, certos artigos de cristal, indutos, 
pólvoras propulsivas, isqueiros e partes de isqueiros) e b) a abstenção, por parte dos EUA, de 
introduzir novas medidas contra a União Europeia que prejudiquem os objetivos da 
Declaração Conjunta de 21 de agosto de 2020.

A Comissão apresentou esta iniciativa como a primeira redução de direitos aduaneiros 
negociada entre a UE e os EUA em mais de duas décadas e como um primeiro passo para 
melhorar as relações UE-EUA. Por conseguinte, este «miniacordo», não obstante o seu 
âmbito muito limitado, pode também contribuir para a resolução de litígios em curso. Além 
disso, os direitos aduaneiros são eliminados erga omnes, em conformidade com o princípio da 
«Nação Mais Favorecida» da Organização Mundial do Comércio.

Pese embora os litígios em curso relativos aos direitos aduaneiros dos EUA sobre o aço, o 
alumínio e os produtos agrícolas europeus, o Parlamento deve apoiar este acordo como base para 
renovar um envolvimento transatlântico construtivo, a bem dos cidadãos e das economias da UE e 
dos EUA. Espera-se que este pacote de direitos aduaneiros abra caminho a negociações mais 
equilibradas, mais ambiciosas e abrangentes com os EUA, nas quais o Parlamento desempenhará 
plenamente o seu papel institucional.

Face ao exposto, o relator concorda com a proposta apresentada pela Comissão Europeia.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

Título Eliminação dos direitos aduaneiros sobre determinados produtos

Referências COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD)

Data de apresentação ao PE 8.9.2020

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

INTA
17.9.2020

Relatores
       Data de designação
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10.9.2020

Exame em comissão 24.9.2020 15.10.2020

Data de aprovação 10.11.2020
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2
0
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

40 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma 
Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

2 -
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

0 0

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


