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Alteração 16
Reinhard Bütikofer

Projeto de resolução legislativa
Citação 4-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta a sua resolução, 
de 28 de novembro de 2019, sobre a crise 
no Órgão de Recurso da OMC 
(2019/2918(RSP)),

Or. en

Alteração 17
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Projeto de resolução legislativa
Citação 5-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o parecer n.º 2/15 
do Tribunal de Justiça,

Or. en

Alteração 18
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o parecer n.º 2/15 
do Tribunal de Justiça,

Or. en
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Alteração 19
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O parecer n.º 2/15 do Tribunal de 
Justiça da União Europeia1-A esclareceu a 
questão das competências abrangidas 
pelos acordos de comércio globais. O 
parecer esclarece, inter alia, que as 
disposições abrangidas pelos capítulos 
sobre comércio e desenvolvimento 
sustentável são da competência exclusiva 
da União e que o objetivo do 
desenvolvimento sustentável é parte 
integrante da política comercial comum.

__________________
1-A ECLI:EU:C:2017:376.

Or. en

Alteração 20
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As disposições relativas à 
resolução de litígios, incluindo nos 
acordos de comércio regionais e 
bilaterais, podem não ter a especificidade 
necessária para a resolução eficaz de 
litígios, o que exige o recurso ao presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 21
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A União insiste na primazia do 
direito comercial internacional, tal como 
administrado pela OMC e aplicado nos 
termos do artigo 23.º do Acordo da OMC, 
e cooperará em todos os esforços 
destinados a reformar o mecanismo de 
resolução de litígios da OMC, a fim de 
assegurar o funcionamento adequado do 
Órgão de Recurso da OMC.

Or. en

Alteração 22
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Até ...[o mais tardar um ano após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão deverá 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a evolução 
em curso na prática da resolução de 
litígios comerciais internacionais e sobre 
as suas atividades no âmbito da reforma 
do Órgão de Recurso da OMC.

Or. en

Alteração 23
Helmut Scholz



PE652.575v01-00 6/28 AM\1206492PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Na mesma ordem de ideias, pode 
ocorrer uma situação semelhante no âmbito 
de outros acordos comerciais 
internacionais, nomeadamente acordos 
regionais ou bilaterais, quando um país 
terceiro não coopera, na medida do 
necessário, para o funcionamento da 
resolução de litígios, por exemplo, porque 
não nomeia um árbitro, e quando não está 
previsto qualquer mecanismo para garantir 
o funcionamento da resolução de litígios 
nesta situação.

(5) Na mesma ordem de ideias, pode 
ocorrer uma situação semelhante no âmbito 
de outros acordos comerciais 
internacionais, nomeadamente acordos 
regionais ou bilaterais, quando um país 
terceiro não coopera, na medida do 
necessário, para o funcionamento da 
resolução de litígios, por exemplo, porque 
não nomeia um árbitro ou porque não 
coopera na criação de um painel de 
peritos em matéria de resolução de litígios 
relacionados com compromissos laborais 
e de sustentabilidade, e quando não está 
previsto qualquer mecanismo para garantir 
o funcionamento da resolução de litígios 
nesta situação.

Or. en

Alteração 24
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União considera vinculativos o 
conteúdo e os compromissos assumidos 
nos capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável dos seus 
acordos comerciais, bem como dos seus 
acordos de associação.

Or. en

Alteração 25
Helmut Scholz



AM\1206492PT.docx 7/28 PE652.575v01-00

PT

Proposta de regulamento
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) A União continua empenhada 
numa abordagem multilateral à resolução 
de litígios internacionais, no comércio 
baseado em regras e na cooperação 
internacional para alcançar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas.

Or. en

Alteração 26
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Perante o bloqueio da resolução de 
litígios, a União não poderá aplicar os 
acordos comerciais internacionais. 
Convém, pois, alargar o âmbito de 
aplicação do Regulamento (UE) n.º 
654/2014 a essas situações.

(6) Perante o bloqueio da resolução de 
litígios e na ausência de uma decisão 
judicial definitiva, a União não poderá 
aplicar os acordos comerciais 
internacionais. Convém, pois, alargar o 
âmbito de aplicação do Regulamento (UE) 
n.º 654/2014 a essas situações.

Or. en

Alteração 27
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 
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decorrentes de acordos comerciais 
internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União.

decorrentes de acordos comerciais 
internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União, 
desde que a União tenha contestado 
adequadamente essas medidas perante o 
órgão de resolução de litígios competente.

Or. en

Alteração 28
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 
decorrentes de acordos comerciais 
internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União.

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 
decorrentes de acordos comerciais 
internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios, incluindo os compromissos 
decorrentes do capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável de um 
acordo, não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União.

Or. en

Alteração 29
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 
decorrentes de acordos comerciais 

(7) Para o efeito, a União deve poder 
suspender rapidamente as obrigações 
relativas a bens, serviços ou ao setor dos 
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internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União.

direitos de propriedade intelectual 
decorrentes de acordos comerciais 
internacionais, incluindo acordos regionais 
ou bilaterais, quando o recurso efetivo a 
um mecanismo vinculativo de resolução de 
litígios não é possível porque o país 
terceiro o torna impossível para a União.

Or. en

Alteração 30
Emmanuel Maurel

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Em resposta às alterações 
climáticas e ao dumping social, os 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável e sobre a 
proteção dos direitos dos trabalhadores 
devem constituir uma parte central e 
vinculativa dos acordos comerciais 
internacionais. É importante incluir estes 
capítulos sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável e sobre a 
proteção dos direitos dos trabalhadores no 
âmbito de aplicação das medidas de 
política comercial que podem ser tomadas 
pela União em caso de incumprimento 
manifesto de um país terceiro. Desta 
forma, a União reforçaria o caráter 
dissuasivo do regulamento e garantiria 
uma resposta imediata em defesa dos seus 
interesses e valores.

Or. fr

Alteração 31
Enikő Győri

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os serviços e os direitos de 
propriedade intelectual ocupam uma 
parte importante e crescente do comércio 
mundial e são abrangidos pelos acordos 
comerciais internacionais, incluindo os 
acordos regionais ou bilaterais da União. 
Convém, por conseguinte, incluir os 
serviços e os direitos de propriedade 
intelectual no âmbito das medidas de 
política comercial que possam ser 
adotadas pela União, atualmente 
limitadas a bens e contratos públicos. Por 
conseguinte, o âmbito dessa política deve 
ser alargado, após uma análise 
aprofundada, tendo em conta, 
nomeadamente, as interações entre as 
eventuais medidas adicionais de política 
comercial e a legislação nacional 
pertinente dos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 32
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Danuta Maria 
Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Perante o aumento das tensões 
comerciais internacionais e no contexto 
da crise atravessada pela OMC, a União 
deve poder reagir rapidamente em caso de 
medidas não razoáveis ou 
discriminatórias tomadas contra ela. A 
União deve poder impor medidas 
provisórias em caso de violação clara das 
obrigações comerciais por parte de um 
país terceiro que cause ou ameace causar 
um prejuízo grave aos interesses 
comerciais da União ou ponha em risco a 
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sua autonomia estratégica.

Or. en

Alteração 33
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Como último recurso, a União 
deve igualmente poder adotar medidas de 
compensação provisórias proporcionadas 
no caso de medidas adotadas por um país 
terceiro que violem manifestamente as 
suas obrigações para com a União ou 
prejudiquem os seus interesses 
comerciais, desde que a União tenha 
contestado essas medidas de forma 
correta do ponto de vista processual e 
tenha recebido um parecer favorável, em 
primeira instância, do mecanismo de 
resolução de litígios pertinente.

Or. en

Justificação

O objetivo é reforçar o efeito dissuasivo do regulamento, garantindo uma resposta rápida da 
UE após ter invocado um processo formal de resolução de litígios e recebido um parecer 
favorável na primeira instância do mecanismo de resolução de litígios pertinente.

Alteração 34
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A aplicação da disposição que 
prevê a possibilidade de aplicar medidas 
de compensação contra países terceiros 
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que adotem medidas que violem 
manifestamente as suas obrigações para 
com a União Europeia e sejam 
prejudiciais aos seus interesses 
comerciais, deve, após parecer favorável 
da primeira instância do mecanismo de 
resolução de litígios pertinente, ser 
suspensa por 18 meses.

Or. en

Justificação

A suspensão por 18 meses coincide com a revisão do regulamento e incentivará os parceiros 
comerciais a empenharem-se seriamente num processo de reinstalação do funcionamento do 
Órgão de Resolução de Litígios da OMC.

Alteração 35
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) É desejável continuar a avaliar se 
a evolução nos domínios do comércio de 
serviços e dos direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
apoia um alargamento do eventual âmbito 
de aplicação das medidas previstas no 
Regulamento (UE) n.º 654/2014. Seria 
conveniente que a Comissão avaliasse 
todos estes aspetos no âmbito de uma 
revisão a curto prazo, no prazo de 18 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e, o mais tardar, no 
prazo de dois anos. A essa revisão poderá 
seguir-se a apresentação de propostas 
legislativas adequadas.

Or. en

Justificação

Com a premissa de não alargar o âmbito de aplicação do regulamento nesta revisão, a data 
da revisão seguinte deve ser prevista num prazo que permita à UE reagir rapidamente à 
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evolução da política comercial internacional, especialmente no que diz respeito aos 
compromissos em matéria de serviços dos parceiros comerciais e de propriedade intelectual.

Alteração 36
Emmanouil Fragkos

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por um novo período de cinco 
anos e deve abranger a aplicação da 
alteração proposta.

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por um novo período de cinco 
anos e deve abranger a aplicação da 
alteração proposta. Caso uma futura 
revisão aponte para a conveniência de 
incluir outras medidas de política 
comercial no âmbito do Regulamento 
(UE) n.º 654/2014, a proposta legislativa 
de incluir tais medidas deverá ser 
acompanhada de uma avaliação de 
impacto completa.

Or. en

Alteração 37
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por um novo período de cinco 
anos e deve abranger a aplicação da 
alteração proposta.

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve 
abranger a aplicação da alteração proposta.

Or. en
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Alteração 38
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por um novo período de cinco 
anos e deve abranger a aplicação da 
alteração proposta.

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por dois anos e deve abranger a 
aplicação da alteração proposta.

Or. en

Justificação

Com a premissa de não alargar o âmbito de aplicação do regulamento nesta revisão, a data 
da revisão seguinte deve ser prevista num prazo que permita à UE reagir rapidamente à 
evolução da política comercial internacional, especialmente no que diz respeito aos 
compromissos em matéria de serviços dos parceiros comerciais e de propriedade intelectual.

Alteração 39
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada por um novo período de cinco 
anos e deve abranger a aplicação da 
alteração proposta.

(9) Por último, a cláusula de revisão do 
Regulamento (UE) n.º 654/2014 deve ser 
renovada até 2023 e deve abranger a 
aplicação da alteração proposta.

Or. en

Alteração 40
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto -1 (novo)
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Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 1 – n.º 1 – alínea a)

Texto em vigor Alteração

-1) No artigo 1.º, primeiro parágrafo, 
a alínea a) passa a ter a seguinte redação:

a) Responder a violações, por países 
terceiros, das regras do comércio 
internacional que afetam os interesses da 
União, a fim de encontrar uma solução 
satisfatória que restitua aos operadores 
económicos da União as vantagens de que 
beneficiam;

a) Responder a violações, por países 
terceiros, das regras do comércio 
internacional que afetam os interesses da 
União, a fim de encontrar uma solução 
adequada que restitua aos operadores 
económicos da União as vantagens de que 
beneficiam;

Or. en

Alteração 41
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

-1-A) No artigo 1.º, primeiro parágrafo, 
a alínea b), passa a ter a seguinte 
redação:

b) Reequilibrar concessões ou outras 
obrigações no âmbito de relações 
comerciais com países terceiros, caso o 
tratamento concedido às mercadorias e 
bens da União se altere de forma a afetar os 
interesses da União.

b) Reequilibrar concessões ou outras 
obrigações no âmbito de relações 
comerciais com países terceiros, caso o 
tratamento concedido às mercadorias, bens 
e serviços da União se altere de forma a 
afetar os interesses da União.

Or. en

Justificação

É obrigatório alargar o âmbito de aplicação a possíveis alterações, incluindo serviços.
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Alteração 42
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto em vigor Alteração

-1-B) No artigo 2.º, primeiro parágrafo, 
a alínea b) passa a ter a seguinte redação:

b) «Concessões ou outras obrigações», 
concessões pautais ou outros benefícios 
que a União se tenha comprometido a 
aplicar no seu comércio com países 
terceiros, por força dos acordos 
internacionais de comércio em que é parte;

b) «Concessões ou outras obrigações», 
concessões pautais, compromissos no setor 
dos direitos de propriedade intelectual ou 
dos serviços ou outros benefícios que a 
União se tenha comprometido a aplicar no 
seu comércio com países terceiros, por 
força de quaisquer acordos internacionais 
de comércio em que seja parte;

Or. en

Alteração 43
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-A)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Na sequência da circulação de um 
relatório do painel da OMC que confirme, 
no todo ou em parte, as alegações 
apresentadas pela União Europeia, caso 
um recurso nos termos do artigo 17.º do 
Memorando de Entendimento da OMC não 
possa ser concluído e se o país terceiro não 
tiver aceite a arbitragem provisória nos 
termos do artigo 25.º do Memorando de 
Entendimento da OMC;

a-A) Caso um recurso nos termos do 
artigo 17.º do Memorando de 
Entendimento da OMC não possa ser 
concluído e se o país terceiro não tiver 
aceite a arbitragem provisória nos termos 
do artigo 25.º do Memorando de 
Entendimento da OMC;

Or. en
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Alteração 44
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A)  É inserida a alínea a-B), com a 
seguinte redação:
a-B) Em caso de adoção de medidas de 
política comercial por um país terceiro 
que anulem ou prejudiquem os interesses 
comerciais da União e constituam uma 
clara violação do direito internacional e 
que a União tenha contestado na OMC;

Or. en

Alteração 45
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-B)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Nos litígios comerciais 
relacionados com outros acordos 
internacionais de comércio, incluindo 
acordos regionais ou bilaterais, se a decisão 
judicial não for possível porque o país 
terceiro não está a tomar as medidas 
necessárias para o funcionamento de um 
procedimento de resolução de litígios;

b-B) Nos litígios comerciais 
relacionados com outros acordos 
internacionais de comércio, incluindo 
acordos regionais ou bilaterais, se a decisão 
judicial não for possível porque o país 
terceiro não está a tomar as medidas 
necessárias para o funcionamento de um 
procedimento de resolução de litígios, 
incluindo os compromissos assumidos no 
capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável dos acordos 
comerciais e de associação da União;
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Or. en

Justificação

A União considera que o conteúdo e os compromissos de cada capítulo sobre comércio e 
desenvolvimento sustentável são vinculativos, pelo que deve poder reagir caso um parceiro 
não cumpra a sua parte no processo acordado para resolver um litígio conexo.

Alteração 46
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserida a seguinte alínea b-C): 
B-C) Não obstante o disposto nas 
alíneas a), a-A), b) e b-B), sempre que um 
país terceiro adote ou mantenha medidas 
que violem manifestamente as suas 
obrigações para com a União Europeia 
ou que sejam prejudiciais aos seus 
interesses comerciais, desde que a União 
as tenha contestado de forma correta do 
ponto de vista processual e após ter 
recebido um parecer favorável da 
primeira instância do mecanismo de 
resolução de litígios pertinente. 

Or. en

Alteração 47
Bernd Lange, Agnes Jongerius, Joachim Schuster, Paolo De Castro, Kathleen Van 
Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Costas Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea b-C)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserida a seguinte alínea b-C): 
B-C) Nos litígios comerciais 
relacionados com outros acordos 
internacionais de comércio, incluindo 
acordos regionais ou bilaterais, se a 
decisão judicial não for possível, 
nomeadamente devido à falta de 
especificidade das disposições, 
conduzindo a um procedimento de 
resolução de litígios que não funciona.

Or. en

Alteração 48
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto em vigor Alteração

b-A) A alínea d) passa a ter a seguinte 
redação:

d) Nos casos de alteração de concessões 
por um membro da OMC ao abrigo do 
artigo XXVIII do GATT de 1994, caso não 
tenham sido acordados ajustamentos 
compensatórios.

d) Nos casos de alteração de 
concessões ou compromissos por um 
membro da OMC ao abrigo dos artigos 
XXVIII do GATT de 1994 e XXI do 
GATS, caso não tenham sido acordados 
ajustamentos compensatórios.

Or. en

Alteração 49
Anna-Michelle Asimakopoulou, Christophe Hansen, Seán Kelly, Daniel Caspary, 
Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Iuliu Winkler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-A) (nova)
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Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) É inserida a seguinte alínea d-A):
d-A) Em caso de adoção por um país 
terceiro de medidas não razoáveis ou 
discriminatórias, que constituam uma 
clara violação das suas obrigações 
comerciais para com a União, podendo 
causar ou ameaçar causar um prejuízo 
grave aos interesses comerciais da União 
ou pôr em risco a autonomia estratégica, 
desde que a União tenha contestado 
adequadamente essas medidas perante o 
órgão de resolução de litígios competente.

Or. en

Alteração 50
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-B) (nova)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) É inserida a seguinte alínea d-A):
d-A) Em caso de adoção por um país 
terceiro de medidas comerciais que 
constituam uma clara violação do Direito 
Internacional e que causem um prejuízo 
aos interesses comerciais da União;

Or. en

Alteração 51
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b-C) (nova)
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Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

B-C) É inserida a seguinte alínea d-B):
d-B) Em caso de adoção por um país 
terceiro de medidas políticas que 
constituam uma clara violação das suas 
obrigações nos termos do capítulo sobre 
comércio e sustentabilidade dos acordos 
comerciais em que é parte;

Or. en

Justificação

Devemos garantir medidas de reequilíbrio quando as obrigações dos capítulos sobre 
comércio e desenvolvimento sustentável não são respeitadas.

Alteração 52
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-B)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), essas medidas devem ser 
proporcionais à anulação ou redução dos 
interesses comerciais da União causadas 
pelas medidas desse país terceiro;

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), essas medidas devem ser 
proporcionais à anulação ou redução dos 
interesses comerciais da União causadas 
pelas medidas desse país terceiro e, na 
medida do possível, proporcionar alívio 
aos setores da União afetados;

Or. en
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Alteração 53
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-B)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), essas medidas devem ser 
proporcionais à anulação ou redução dos 
interesses comerciais da União causadas 
pelas medidas desse país terceiro;

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), ou no artigo 3.º, alíneas e) ou 
f), essas medidas devem ser proporcionais 
à anulação ou redução dos interesses 
comerciais da União causadas pelas 
medidas desse país terceiro;

Or. en

Alteração 54
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-B)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), essas medidas devem ser 
proporcionais à anulação ou redução dos 
interesses comerciais da União causadas 
pelas medidas desse país terceiro;

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), no artigo 3.º, alínea 
b-A), ou no artigo 3.º, alínea e), essas 
medidas devem ser proporcionais à 
anulação ou redução dos interesses 
comerciais da União causadas pelas 
medidas desse país terceiro;

Or. en



AM\1206492PT.docx 23/28 PE652.575v01-00

PT

Alteração 55
Anna-Michelle Asimakopoulou

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 4 – n.º 2 – alínea b-B)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), ou no artigo 3.º, 
alínea b-A), essas medidas devem ser 
proporcionais à anulação ou redução dos 
interesses comerciais da União causadas 
pelas medidas desse país terceiro;

b-B) Caso sejam adotadas medidas 
destinadas a restringir o comércio com um 
país terceiro nas situações previstas no 
artigo 3.º, alínea a-A), no artigo 3.º, alínea 
b-A), ou no artigo 3.º, alínea e), essas 
medidas devem ser proporcionais à 
anulação ou redução dos interesses 
comerciais da União causadas pelas 
medidas desse país terceiro;

Or. en

Alteração 56
Paolo De Castro, Bernd Lange, Raphaël Glucksmann, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) É inserido o seguinte artigo:
Artigo 4.°-A
Pedido do Parlamento Europeu ou dos 
Estados-Membros
1. O Parlamento Europeu ou os 
Estados-Membros podem solicitar à 
Comissão que adote ou tome as medidas 
adequadas para adotar os atos de 
execução a que se refere o artigo 4º.

2. Se o Parlamento Europeu ou um 
Estado-Membro decidir recorrer à 
possibilidade referida no n.º 1, deve 
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fornecer à Comissão quaisquer provas dos 
casos referidos no artigo 3.º que anulem 
ou prejudiquem os interesses comerciais 
da União.
3. Após a receção de um pedido, a 
Comissão informará sem demora o 
Parlamento Europeu e os Estados-
Membros sobre o seguimento que lhe 
tenciona dar.

Or. en

Alteração 57
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 5.º, n.º 1, é inserida a 
seguinte alínea:
b-A) Suspensão dos compromissos ou 
outras obrigações no setor dos direitos de 
propriedade intelectual e dos serviços;

Or. en

Alteração 58
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto em vigor Alteração

2-B) No artigo 7.º, n.º 2, a alínea c) 
passa a ter a seguinte redação:

c) Nos casos de alteração de concessões 
por um membro da OMC ao abrigo do 

c) Nos casos de alteração de 
concessões ou compromissos por um 
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artigo XXVIII do GATT de 1994, se o país 
terceiro em causa tiver concedido à União 
uma compensação adequada e 
proporcionada após a adoção de um ato de 
execução nos termos do artigo 4.º, n.º 1.

membro da OMC ao abrigo do 
artigo XXVIII do GATT de 1994 ou do 
artigo XXI do GATS, se o país terceiro em 
causa tiver concedido à União uma 
compensação adequada e proporcionada 
após a adoção de um ato de execução nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 59
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de março de 2025, a Comissão avalia 
o âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tendo em conta, 
especialmente, as alterações do âmbito de 
aplicação, com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], as medidas de política 
comercial que possam vir a ser adotadas, 
bem como a sua aplicação, e informa o 
Parlamento Europeu e o Conselho das suas 
conclusões.

Entre ... [18 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração] e ... [dois anos a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento de alteração], a Comissão 
avalia o âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tendo em conta, 
especialmente, as alterações do âmbito de 
aplicação, com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], incluindo a possibilidade de 
alargar o âmbito de aplicação dos 
compromissos em matéria de serviços e de 
propriedade intelectual dos parceiros 
comerciais da UE, as medidas de política 
comercial que possam vir a ser adotadas, 
bem como a sua aplicação, e informa o 
Parlamento Europeu e o Conselho das suas 
conclusões.

Or. en

Justificação

Com a premissa de não alargar o âmbito de aplicação do regulamento nesta revisão, a data 
da revisão seguinte deve ser prevista num prazo que permita à UE reagir rapidamente à 
evolução da política comercial internacional, especialmente no que diz respeito aos 
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compromissos em matéria de serviços dos parceiros comerciais e de propriedade intelectual.

Alteração 60
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de março de 2025, a Comissão avalia 
o âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tendo em conta, 
especialmente, as alterações do âmbito de 
aplicação, com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], as medidas de política 
comercial que possam vir a ser adotadas, 
bem como a sua aplicação, e informa o 
Parlamento Europeu e o Conselho das suas 
conclusões.

Até... [três anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], a Comissão avalia o âmbito 
de aplicação do presente regulamento, 
tendo em conta, especialmente, as 
alterações do âmbito de aplicação, com 
efeitos a partir de [data de entrada em vigor 
do presente regulamento de alteração], as 
medidas de política comercial que possam 
vir a ser adotadas, bem como a sua 
aplicação, e informa o Parlamento Europeu 
e o Conselho das suas conclusões.

Or. en

Alteração 61
Helmut Scholz

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (UE) n.º 654/2014
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Até 1 de março de 2025, a Comissão avalia 
o âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tendo em conta, 
especialmente, as alterações do âmbito de 
aplicação, com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], as medidas de política 
comercial que possam vir a ser adotadas, 

Até 1 de março de 2023, a Comissão avalia 
o âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tendo em conta, 
especialmente, as alterações do âmbito de 
aplicação, com efeitos a partir de [data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
de alteração], as medidas de política 
comercial que possam vir a ser adotadas, 
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bem como a sua aplicação, e informa o 
Parlamento Europeu e o Conselho das suas 
conclusões.

bem como a sua aplicação, e informa o 
Parlamento Europeu e o Conselho das suas 
conclusões.

Or. en

Justificação

A revisão do âmbito de aplicação do presente regulamento será novamente apreciada pelo 
Parlamento em exercício.

Alteração 62
Tiziana Beghin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b) – subalínea i)
Regulamento (CE) n.º 654/2014
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

i) No primeiro parágrafo do n.º 2, o 
primeiro período passa a ter a seguinte 
redação:

Suprimido

Atuando nos termos do n.º 1, a Comissão 
procede a uma avaliação destinada a 
prever, no âmbito do presente 
regulamento, medidas adicionais de 
política comercial que suspendam as 
concessões ou outras obrigações no 
domínio do comércio de serviços. 

Or. en

Alteração 63
Reinhard Bütikofer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 654/2014 
Artigo 12

Texto em vigor Alteração

3-A) O artigo 12.º passa a ter a seguinte 
redação:

Artigo 12.º Artigo 12.º

Entrada em vigor Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.  
O artigo 1.º, parágrafo 3 alínea b-C, 
aplica-se a partir de ... [JO por favor, 
inserir a data correspondente a 18 meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento de alteração].

Or. en


