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Alteração 1
Bernd Lange

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

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

1. Aprova a posição em primeira 
leitura que se segue;

Or. en

Alteração 2
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projeto de resolução legislativa
N.º 1

Projeto de resolução legislativa Alteração

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

1. Aprova a sua posição em primeira 
leitura e rejeita a proposta da Comissão;

Or. en

Alteração 3
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) à abstenção, por parte dos Estados 
Unidos, de introduzir novas medidas contra 
a União Europeia que prejudiquem os 
objetivos da Declaração Conjunta de 21 de 
agosto de 2020.

(b) à abstenção, por parte dos Estados 
Unidos, de introduzir novas medidas contra 
a União Europeia, a partir de 1 de agosto 
de 2020, contra a União Europeia que 
prejudiquem os objetivos da Declaração 
Conjunta de 21 de agosto de 2020, 
incluindo as que se baseiam no Direito 
interno ou na defesa comercial, mas que 
podem ser consideradas questionáveis, 
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desproporcionadas ou conducentes ao 
desvio dos fluxos comerciais.

Or. en

Alteração 4
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados Unidos não cumprirem as 
condições estabelecidas no artigo 2.º ou se 
houver indícios suficientes de 
incumprimento futuro, a Comissão pode 
adotar um ato de execução a fim de 
suspender a eliminação dos direitos 
prevista no presente regulamento, até que 
essas condições sejam respeitadas. O ato de 
execução será adotado pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 4.º, n.º 2.

Se os Estados Unidos não cumprirem as 
condições estabelecidas no artigo 2.º ou se 
houver indícios suficientes de 
incumprimento futuro, a Comissão adota 
um ato de execução a fim de suspender a 
eliminação dos direitos prevista no 
presente regulamento, até que essas 
condições sejam respeitadas. O ato de 
execução será adotado pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 4.º, n.º 2.

Or. en


