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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

INTA_PV(2019)0723_1

ATA
Reunião de 23 de julho de 2019, das 15.00 às 17.00

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.03 de terça-feira, 23 de julho de 2019, sob a presidência de Jan 
Zahradil (vice-presidente).

1. Aprovação da ordem do dia 
INTA_OJ(2019)0723_1

A ordem do dia é aprovada sem alterações. 

2. Comunicações da presidência

Intervenções: Jan Zahradil. 

3. Comunicação da presidência sobre as decisões do coordenadore

As decisões dos coordenadores da reunião de coordenadores realizada em 18 de julho 
de 2019, em Estrasburgo, estão anexas à presente ata. 

Para consultar as decisões dos coordenadores, ver o anexo 1.

Intervenções: Jan Zahradil. 

4. Troca de pontos de vista com Cecilia Malmström, comissária do Comércio, sobre 
os recentes desenvolvimentos em matéria de política comercial da UE

Intervenções: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (CE), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, Luisa Regimenti, 
Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski, Inma 
Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, Anna Cavazzini, Iuliu 
Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 

5. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
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INTA/9/00543
2019/2028(BUD)

Relator de parecer:
Bernd Lange (S&D)

Fundo:
BUDG

 Troca de pontos de vista

Intervenções: Jan Zahradil, Sofia Albarran Muñoz (CE), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Diversos

7. Próxima reunião
 2 de setembro de 2019, das 15.00 às 17.00 e das 17.00 às 18.30 (Bruxelas)
 3 de setembro de 2019, das 9.00 às 12.30 e das 15.00 às 18.30 (Bruxelas)
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Anexo 1 - Decisões dos coordenadores da reunião de 18 de julho de 2019 

Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Quinta-feira, 18 de julho de 2019 (à porta fechada)

Estrasburgo

Sala: Louise Weiss (S4.5)

1. Comunicações da presidência

1.1. Organização da reunião

Decisão: 

- É acordado que a reunião de coordenadores será realizada no final do primeiro meio 
dia da reunião da comissão. Em circunstâncias excecionais, o presidente convocará a 
reunião noutro horário.

- É acordado que o período de votação terá lugar às 10.00 ou às 16.00. Caso a reunião 
seja composta por três meios dias, no segundo dia, às 10.00. Caso a reunião seja composta 
por dois meios dias, na segunda sessão, às 10.00 ou às 16.00.

- É acordado que apenas estão convidados os coordenadores a estar presentes nas 
reuniões dos coordenadores. Os vice-presidentes podem ser convidados para substituir o 
presidente ou em casos excecionais.

- É acordado que os convites para as reuniões dos coordenadores também devem 
incluir a pessoa nomeada do secretariado dos deputados não inscritos.

1.2. Perfil linguístico da comissão

Decisão:

- Quando os recursos e a dimensão da sala o permitir, estará disponível serviço de 
interpretação no perfil linguístico completo da comissão (20 línguas), da seguinte forma: FR 
(francês), DE (alemão), IT (italiano), NL (neerlandês), EN (inglês), DA (dinamarquês), EL 
(grego), ES (espanhol), PT (português), FI (finlandês), SV (sueco), CS (checo), ET (estónio), 
HU (húngaro), LT (lituano), LV (letão), PL (polaco), SK (eslovaco), BG (búlgaro), RO 
(romeno);

- Nas salas com 16 cabinas: FR (francês), DE (alemão), IT (italiano), NL (neerlandês), 
EN (inglês), DA (dinamarquês), EL (grego), ES (espanhol), PT (português), FI (finlandês), 
SV (sueco), CS (checo), HU (húngaro), PL (polaco), SK (eslovaco), RO (romeno);

- Nas salas com 12 cabinas: FR (francês), DE (alemão), IT (italiano), NL (neerlandês), 
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EN (inglês), ES (espanhol), FI (finlandês), SV (sueco), CS (checo), HU (húngaro), PL 
(polaco), RO (romeno).

1.3. Preparação das audições dos comissários indigitados

Decisão: 

- É registado o procedimento relativo à preparação de cinco perguntas escritas ao 
comissário indigitado para o Comércio e convida os grupos políticos a apresentarem ao 
Secretariado, até 27 de agosto, as suas observações, tendo em vista o debate subsequente na 
próxima reunião de coordenadores; 

- A decisão sobre a que outras audições a Comissão INTA deve estar associada ou ser 
convidada a participar, em função da repartição das pastas e das tarefas dos comissários 
indigitados, é adiada para próxima reunião de coordenadores.  

2. Sistema de atribuição de relatórios e de pareceres aos grupos políticos

Decisão: Continuar com o mesmo sistema de atribuição de relatórios e de pareceres como na 
8.ª legislatura.

3. Orientações sobre os grupos de acompanhamento e a designação de relatores 
permanentes

Decisão: 

- É acordado, em princípio, que a Comissão INTA irá prosseguir com a prática 
anterior de criar grupos de acompanhamento da Comissão INTA e de nomear relatores 
permanentes da Comissão INTA e são aprovadas as orientações da Comissão INTA relativas 
aos relatores permanentes e aos grupos de acompanhamento para as negociações e a 
aplicação do acordo em matéria de comércio internacional e investimento;

- Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 27 de agosto, 
sugestões relativas à lista de grupos de acompanhamento, tendo em vista o debate na 
próxima reunião de coordenadores; A decisão sobre a lista exata dos grupos de 
acompanhamento é adiada para próxima reunião de coordenadores e a decisão sobre a 
repartição dos grupos de acompanhamento pelos grupos políticos, em conformidade com o 
método de Hondt, é adiada para a reunião dos coordenadores de 23 de setembro. 

4. Orientações sobre atos delegados e atos de execução

Decisão: São aprovadas as orientações da Comissão INTA sobre atos delegados e atos de 
execução.

5. Orientações sobre trílogos

Decisão: São aprovadas as orientações da Comissão INTE sobre negociações 
interinstitucionais nos processos legislativos ordinários.

6. Instruções relativas às votações na Comissão INTA

Decisão: São aprovadas as instruções atualizadas relativas às votações na Comissão INTA.
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7. Procedimentos transitados da 8.ª legislatura

Decisão: 

-           É confirmado que será dado seguimento às 4 propostas legislativas que não foram 
concluídas na 8.ª legislatura (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 
2015/0027(COD)), e é confirmada a atribuição, por 0 pontos, de três desses relatórios (com 
exceção de 2004/0148 (COD), que está congelado e pode continuar a não ser atribuído por 
enquanto), aos relatores/grupos políticos aos quais foram atribuídos na legislatura anterior. 
É solicitado a todos os grupos políticos cujos relatores foram confirmados novamente, mas 
cujo relator já não é membro da Comissão INTA, que designem um relator e o comuniquem 
ao Secretariado da Comissão INTA o mais rapidamente possível.

- É adiada a decisão sobre a atribuição de 12 processos não legislativos que não foram 
concluídos na 8.ª legislatura (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)) até ser tomada uma 
decisão sobre os relatores permanentes.

- É confirmada a decisão dos anteriores coordenadores da Comissão INTA de elaborar 
pareceres sobre 5 procedimentos que não foram concluídos na 8.ª legislatura 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
É confirmada a atribuição, por 0 pontos, dos pareceres aos relatores/grupos políticos aos 
quais foram atribuídos na legislatura anterior. É solicitado a todos os grupos políticos cujos 
relatores foram confirmados novamente, mas cujo relator de parecer já não é membro da 
Comissão INTA, que designem um relator e o comuniquem ao Secretariado da Comissão 
INTA o mais rapidamente possível.

- É confirmada a decisão dos anteriores coordenadores da Comissão INTA de não 
elaborar pareceres sobre 21 procedimentos (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 
2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 
2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 
2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 
2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).

8. Designação de relatores - decisões sobre o procedimento a adotar

RELATÓRIOS

8.1. Adesão das Ilhas Salomão ao Acordo de Parceria provisório entre a Comunidade 
Europeia, por um lado, e os Estados do Pacífico, por outro

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019
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Decisão: É adiada a decisão sobre o relator até à próxima reunião dos coordenadores.

8.2. Celebração do Acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a 
Ucrânia que altera as preferências comerciais para a carne de aves de capoeira e 
os preparados de carne de aves de capoeira previstas no Acordo de Associação 
entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia Atómica e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a Ucrânia, por outro

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Decisão: É adiada a decisão sobre o relator até à próxima reunião dos coordenadores.

8.3. Acordo de Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-
Membros, por um lado, e a República Socialista do Vietname, por outro

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

8.4. Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República 
Socialista do Vietname

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Decisão: 

- É decidido fazer acompanhar o projeto de recomendação relativo ao Acordo de 
Comércio Livre entre a UE e o Vietname (ACL UE-Vietname) por uma resolução não 
legislativa da Comissão INTA, em conformidade com o artigo 105.º, n.º 2, dependente de 
autorização da Conferência dos Presidentes;

- É decidido fazer acompanhar o projeto de recomendação relativo ao Acordo de 
Proteção dos Investimentos entre a União Europeia e os seus Estados-Membros e o Vietname 
(API UE-Vietname) por uma resolução não legislativa da Comissão INTA, em conformidade 
com o artigo 105.º, n.º 2, dependente de autorização da Conferência dos Presidentes;

- É adiada a decisão sobre o relator até à próxima reunião dos coordenadores.

8.5. Celebração de um acordo com os Estados Unidos da América sobre a atribuição 
aos Estados Unidos de uma parte no contingente pautal estabelecido pelo 
Regulamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julho de 2009, que abre um contingente 
pautal autónomo de importação de carne de bovino de alta qualidade

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Decisão: É adiada a decisão sobre o relator até à próxima reunião dos coordenadores.
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9. Designação de relatores - decisões sobre o procedimento a adotar

PARECERES

9.1. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Fundo: BUDG

Decisão: É decidido elaborar um parecer sob forma de carta (pelo presidente). 

10. Relatórios de iniciativa

Decisão: Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 10 de 
setembro, as suas propostas de relatórios de iniciativa. 

11. Delegações e missões ad hoc

Decisão: 

- É decidido solicitar o envio de uma delegação da Comissão INTA ao Vietname na 
semana 44 (de 28 de outubro a 1 de novembro de 2019);

- É aprovado o pedido de autorização para enviar uma delegação ad hoc a Genebra, 
em 7 e 8 de outubro de 2019, para participar no Comité Diretor da Conferência Parlamentar 
sobre a OMC, em 7 de outubro, e no Fórum Público da OMC, em 8 de outubro;

- Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 10 de setembro, 
as suas sugestões de missões/delegações ad hoc da Comissão INTA a realizar de janeiro a 
junho de 2020 (sugerindo o país, as cidades, as datas e os motivos);

- É acordado continuar a utilizar o atual sistema de Hondt para as missões internas e 
as delegações ad hoc externas com base em tabelas separadas. O relator, o presidente e o 
presidente da delegação permanente não estão sujeitos ao método de Hondt e têm 
automaticamente garantidos lugares. As tabelas de Hondt não são repostas durante a 
legislatura, não são poupadas faixas não utilizadas e é aplicada a dimensão global dos 
grupos políticos em caso de empate.

12. Audições, estudos e seminários

12.1. Audições

Decisão: 

- Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 27 de agosto, as 
suas sugestões relativamente às audições da Comissão INTA (tema, justificação, datas, 
número de convidados e contexto) a realizar de outubro a dezembro de 2019.

- Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 9 de setembro, 
as suas sugestões relativamente às audições da Comissão INTA (tema, justificação, datas, 
número de convidados e contexto) a realizar de janeiro a junho de 2020.
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- Os grupos políticos são convidados a apresentar ao Secretariado, até 9 de setembro, 
as suas sugestões relativamente aos seminários e estudos da Comissão INTA (tema, 
justificação/contexto e data preferencial) a completar de janeiro a junho de 2020.

13. Comité Diretor da Conferência Parlamentar sobre a OMC

Decisão: 

- É aprovada a prossecução das atividades da Conferência Parlamentar sobre a OMC, 
do Comité Diretor e do Grupo Diretor;

- É adiada para a próxima reunião de coordenadores a decisão sobre a composição da 
delegação do PE ao Comité Diretor.

14. Propostas de resolução (artigo 143.º)

Decisão: É decidido tomar nota da proposta de resolução no quadro dos trabalhos da 
Comissão INTA, sem tomar qualquer medida específica de seguimento e, em conformidade 
com o artigo 143.º, n.º 6, informar os autores da decisão da comissão.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pier Giuseppe Rizza, Amélie Giesemann, Joanna Warchol, Analia Glogowski

Barbara Melis, Christopher Williams, Pilar Ruiz Huelamo, Julia Wanninger

Ursa Pondelek, Johanna Lundberg 

Martin Köhler, Gaby Kuppers, Chiara Miglioli
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