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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 do acordo que altera o 
Acordo de Parceria provisório entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados 
do Pacífico, por outro, a fim de ter em conta a adesão do Estado Independente de Samoa 
e futuras adesões de outros Estados das Ilhas do Pacífico

(COM(2020)0254/ – C9-XXXX/2020 – 2020/0121(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2020)254),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 207.º, n.º 4, primeiro parágrafo, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea 
a), subalínea v), do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a sua resolução, de 4 de outubro de 2016, sobre o futuro das relações 
ACP-UE após 2020 (2016/2053(INI))1,

– Tendo em conta a sua resolução legislativa, de 29 de novembro de 2018, sobre a proposta 
de decisão do Conselho relativa à adesão de Samoa ao Acordo de Parceria provisório 
entre a Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro 
(12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))2,

–  Tendo em conta o acordo de parceria entre os estados de África, das Caraíbas e do 
Pacífico (ACP) e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros assinado em 
Cotonu, em 23 de junho de 20003,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.os 1 e 4, do seu Regimento,

–  Tendo em conta a recomendação da Comissão do Comércio Internacional (A9-
0000/2020),

1. Aprova a celebração do acordo que altera o Acordo de Parceria provisório entre a 
Comunidade Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro;

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

1 P8_TA(2016)0371.
2 P8_TA(2018)0469.
3 JO L 317 de 15.12.2000, p. 3.


