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Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Comércio Internacional

INTA_PV(2020)0421_1

ATA
Reunião de 21 de abril de 2020, das 14.00 às 16.00

BRUXELAS

A reunião tem início às 14.03 de terça-feira, 21 de abril de 2020, sob a presidência de Bernd 
Lange (presidente).

1. Aprovação da ordem do diaa INTA_OJ(2020)0421_1

A ordem do dia é aprovada sem alterações.

2. Aprovação das atas das reuniões de: 

 19 e 20 de fevereiro de 2020 PV – PE648.356v01-00

A ata é aprovada.

3. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

As decisões tomadas pelos coordenadores na reunião de 19 de fevereiro de 2020 estão 
incluídas na ata da reunião da comissão de 19 e 20 de fevereiro de 2020.  

Além disso, as decisões tomadas pelos coordenadores nas reuniões de 1 e de 15 de 
abril de 2020 constam da presente ata (anexo I). 
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4. Comunicações da presidência

* * *

Troca de opiniões com Phil Hogan, Comissário responsável pelo Comércio sobre

5. Regulamento de Execução (UE) 2020/402 de 14 de março de 2020 que sujeita a 
exportação de determinados produtos à apresentação de uma autorização de 
exportação

Intervenções: Bernd Lange, Phil Hogan (CE), Jörgen Warborn, Inma Rodríguez-
Piñero, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Geert 
Bourgeois. 

6. Resposta da UE ao impacto da COVID-19 no comércio

Intervenções: Bernd Lange, Phil Hogan (CE), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, Danuta 
Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Período de votação ***

7. Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo sob 
forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça no 
quadro das negociações ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à 
alteração das concessões da Suíça no âmbito da OMC no que se refere à carne 
temperada

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Relator:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Fundo:

INTA
 Aprovação do projeto de recomendação (aprovação)
 Prazo para a apresentação de alterações: 25 de fevereiro de 2020, às 12.00

Decisão: aprovação do projeto de recomendação (aprovação) por 39 votos a favor, 0 
votos contra, 0 abstenções.

*** Fim da votação ***
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8. Diversos

Intervenções: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Próxima reunião

• maio de 2020 (data a confirmar)

A reunião é encerrada às 16.07 
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ANEXO I

Decisões dos coordenadores da Comissão INTA
Quarta-feira, 1 de abril de 2020 (à porta fechada)

Videoconferência

1. Designação de relatores – decisão sobre o procedimento a adotar – Relatórios

1.1. Recomendações relativas às negociações com vista a uma nova parceria com o Reino 
Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte (2020/2023(INI))

Decisão: Atribuído ao relator permanente da Comissão INTA para o Reino Unido, 
Christophe HANSEN (PPE), por 0 pontos.

1.2. Prorrogação da aplicação do direito concedido às coproduções nos termos previstos 
no artigo 5.º do Protocolo relativo à Cooperação no domínio da Cultura no âmbito 
do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e os seus Estados-Membros, 
por um lado, e a República da Coreia, por outro (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Decisão: Atribuído à relatora permanente Comissão INTA para a Coreia, Liesje 
SCHREINEMACHER (RE), por 0 pontos.

2. Designação de relatores – decisão sobre o procedimento a adotar – pareceres

2.1. Protocolo do Acordo que cria uma Associação entre a União Europeia e os seus 
Estados-Membros, por um lado, e a América Central, por outro, a fim de ter em 
conta a adesão da República da Croácia à União Europeia (INTA/9/02543, 
2020/0024(NLE))

Decisão: Atribuído ao relator permanente da Comissão INTA para a América Central e 
Cuba, Sven SIMON (EFDD), por 0 pontos.

3. Propostas de resolução (artigo 143.º)

3.1. Proposta de resolução, apresentada nos termos do artigo 143.º do Regimento, sobre 
a aplicação extraterritorial da legislação norte-americana – Thierry Mariani (ID) 

Decisão: Tomar conhecimento da proposta de resolução apresentada, sem adotar quaisquer 
medidas de acompanhamento específicas, e, em conformidade com o artigo 143.º, 
n.º 6, do Regimento, informar o autor da decisão da comissão.

3.2. Proposta de resolução, apresentada nos termos do artigo 143.º do Regimento, que 
condena a suspensão dos voos da TAP pelo regime venezuelano – Nuno Melo, 
Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Decisão: Tomar conhecimento da proposta de resolução apresentada, sem adotar quaisquer 
medidas de acompanhamento específicas, e, em conformidade com o artigo 143.º, 
n.º 6, do Regimento, informar o autor da decisão da comissão.

4. Petições
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4.1. Petição n.º 0801/2019, apresentada por P. R., de nacionalidade francesa, sobre a 
necessidade de incluir medidas de proteção ambiental nos acordos comerciais UE-
Mercosul para prevenir a desflorestação 

Decisão: Ter esta petição em conta, nomeadamente no âmbito trabalho do Grupo de 
Acompanhamento da Comissão INTA relativo ao Mercosul, mas não tomar 
qualquer ação específica e responder por carta à Comissão PETI.

5. Prioridades da comissão no contexto das medidas resultantes do surto de COVID-
19

Decisão: (1) Realizar reuniões da Comissão INTA com participação remota, de 
preferência, em 21 de abril, 27 de maio, 24 de junho e 6 de julho (ou, em função da 
disponibilidade de instalações para reuniões à distância, o mais próximo possível 
destas datas);
(2) Conferir aos seguintes dossiês prioridade nas reuniões da Comissão INTA: 
a) Regulamento «Cumprimento» (proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que  altera o Regulamento (UE) n.º 654/2014 do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao exercício dos direitos da 
União tendo em vista a aplicação e o cumprimento das regras do comércio 
internacional (2019/0273(COD), relatora Marie-Pierre VEDRENNE 
(Renew), Programa de Trabalho da Comissão para 2020, Anexo III, dossiê 
prioritário n.º 78), que deverá estar concluído antes do verão (na pendência 
de calendário revisto);

b) Controlar a aplicação (e eventuais alterações) do Regulamento de Execução 
(UE) 2020/402, da Comissão, de 14 de março de 2020, no quadro da COVID-
19, relativo à proteção da disponibilidade de equipamento de proteção 
individual, que estabelece que, durante um período de 6 semanas, as 
exportações de equipamentos de proteção individual para fora da UE estão 
sujeitas a uma autorização de exportação;

c) Debater e controlar eventuais iniciativas relacionadas com o comércio no 
quadro da COVID-19, incluindo, mas não exclusivamente, abordando as 
questões do investimento direto estrangeiro e dos ativos estratégicos da 
Europa e os preparativos para uma reflexão mais ampla sobre a política 
comercial na sequência da crise do COVI-19;

d) Votar a aprovação da Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome 
da União, do Acordo sob forma de Troca de Cartas entre a União Europeia 
e a Confederação Suíça no quadro das negociações ao abrigo do artigo 
XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das concessões da Suíça no 
âmbito da OMC no que se refere à carne temperada (2019/0196(NLE), 
relator Jörgen WARBORN (PPE)); 

e) Acompanhar os trabalhos de outras comissões para os quais a Comissão 
INTA decidiu contribuir através de pareceres (nomeadamente aqueles em 
que a Comissão INTA tem o estatuto de «comissão associada», nos termos 
do artigo 57.º do Regimento), adiando simultaneamente a votação sobre 
esses relatórios de iniciativa para depois da crise;
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(3) Uma vez que, devido a circunstâncias excecionais e a condicionalismos de 
calendário, não se afigura ser possível votar nos pareceres formais da Comissão 
INTA sobre a «Recomendação do Parlamento Europeu ao Conselho, à Comissão 
e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da União para os Negócios 
Estrangeiros e a Política de Segurança sobre os Balcãs Ocidentais, na perspetiva 
da Cimeira de 2020» e sobre a «Recomendação do Parlamento Europeu ao 
Conselho, à Comissão e ao Vice-Presidente da Comissão/Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança sobre a Parceria 
Oriental, na perspetiva da Cimeira de junho de 2020», antes da votação da 
Comissão AFET, a comissão decide apresentar as suas posições à Comissão AFET 
sob a forma de cartas (os relatores Reinhard BÜTIKOFER (Verts/ALE) e Markéta 
Gregorová (Verts/ALE), respetivamente), incorporando alterações de 
compromisso negociadas, salientando à Comissão AFET que estas cartas devem 
ser tratadas como pareceres e devidamente tidas em conta;
(4) Para além de um número limitado de reuniões formais da Comissão INTA 
com participação remota até às férias de verão, continuar o trabalho prioritário 
da Comissão INTA noutras reuniões que poderão ser organizadas apenas em 
inglês, sem necessidade de recursos de interpretação específicos, como por 
exemplo prosseguir (e eventualmente concluir) os trílogos sobre o «Regulamento 
relativo aos produtos de dupla utilização» (Proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho que cria um regime da União de controlo das 
exportações, transferências, corretagem, assistência técnica e trânsito de produtos 
de dupla utilização (reformulação)(2016/0295 (COD), relator Klaus BUCHNER 
(Verts/ALE), Programa de Trabalho da Comissão para 2020, anexo III, dossiê 
prioritário n.º 76) e reuniões do grupo de acompanhamento da Comissão INTA 
para monitorizar as negociações e as relações comerciais e de investimento com 
os principais parceiros (como os EUA, a China, o Reino Unido e o Mercosul).

6. Designação de relatores – decisão sobre o procedimento a adotar – 
PARECERES

6.1. Reforço do papel internacional do euro (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
Fundo: ECON)

Decisão: Não emitir parecer.

6.2. Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2021 – todas as secções 
(fundo: BUDG)

Decisão: Elaborar um parecer sob forma de carta.

7. Diversos

Decisão: (1) Enviar uma carta (do presidente da Comissão INTA e do relator permanente 
da Comissão INTA para o Reino Unido) aos homólogos do Reino Unido, 
solicitando maior transparência no processo de negociações comerciais entre a 
UE e o Reino Unido;
(2) Enviar uma carta (do presidente da Comissão INTA) ao Comissário 
responsável pelo Comércio, Phil Hogan, sobre a importância da política comercial 
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no plano de recuperação pós-COVID-19 (e o papel da Comissão INTA neste 
contexto).

8. Próxima reunião

Decisão: Realizar a próxima reunião dos coordenadores no dia 15 de abril de 2020.   
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Decisões dos coordenadores da Comissão INTA

Quarta-feira, 15 de abril de 2020 (à porta fechada)
11:00-12:00

Videoconferência

1. Designação de relatores – decisão sobre o procedimento a adotar – Relatórios

1.1. Adoção de medidas comerciais excecionais em favor dos países e territórios 
que participam ou estão ligados ao processo de estabilização e associação da 
União Europeia, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Decisão: Atribuído ao Grupo GUE por 1 ponto.

2. Designação de relatores – decisão sobre o procedimento a adotar – pareceres

2.1. Escassez de medicamentos - como fazer face a um problema emergente, fundo: 
ENVI

Decisão: Atribuído ao Grupo PPE por 1 ponto.

2.2. Estabelecimento do quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020, 
INTA/9/02730, 2020/0055 (APP)

Decisão: Não emitir parecer.

2.3. Equivalência das inspeções de campo efetuadas na Ucrânia de culturas produtoras 
de sementes de cereais e à equivalência de sementes de cereais produzidas na 
Ucrânia, INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Decisão: Não emitir parecer.

2.4. «Relatório anual de execução sobre o acordo de associação entre a UE e a Geórgia», 
2019/2200(INI)

Decisão: Uma vez que, devido a circunstâncias excecionais e a condicionalismos de 
calendário, não se afigura ser possível votar o parecer formal da Comissão INTA 
sobre o «Relatório anual de execução sobre o acordo de associação da UE com a 
Geórgia» antes da votação da Comissão AFET, a comissão decide apresentar a 
sua posição à Comissão AFET sob a forma de uma carta que inclua compromissos 
negociados, salientando à Comissão AFET que a carta deve ser tratada como 
parecer e devidamente tida em conta. 

3. Diálogo anual estruturado com a Comissão: estado de execução do programa de 
trabalho da Comissão para 2020 e prioridades a refletir no programa de trabalho 
da Comissão para 2021
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Decisão: Refletindo as prioridades identificadas pelos coordenadores e a troca de pontos de 
vista de 20 de abril com o Comissário Phil Hogan, o secretariado fica incumbido 
de preparar um anteprojeto de contributo da Comissão INTA para facilitar as 
discussões nas próximas reuniões dos coordenadores, tendo em vista uma adoção 
antes do prazo de 20 de maio na CPC.

4. Relatórios de iniciativa

Decisão: Adiar, para a próxima reunião de coordenadores, a decisão sobre um relatório de 
iniciativa sobre aspetos relacionados com o comércio e as implicações do surto de 
COVID-19.

5. Estudos

Decisão: Os coordenadores encarregaram o Departamento Temático da DG EXPO de 
preparar uma lista de relatórios e estudos recentes sobre as medidas restritivas do 
comércio adotadas no contexto da crise da COVI-19, com resumos de cada 
documento. Fica decidido voltar a analisar a questão de um estudo mais exaustivo 
assim que o material disponível tenha sido revisto.

6. Pedidos dos grupos políticos

Decisão: 1) Procurar organizar uma reunião conjunta dos grupos de acompanhamento da 
Comissão INTA que se dedicam a África com os representantes da DG Comércio;

2) Adiar, para a próxima reunião dos coordenadores, o pedido do Grupo 
GUE/NGL para começar a trabalhar sobre a questão das «Relações e regras 
comerciais internacionais e biodiversidade»;

3) Organizar, eventualmente, uma videoconferência entre os coordenadores e o 
comissário responsável pelo Comércio, sobre aspetos da COVID-19 relacionados 
com o comércio e a situação pós-COVID-19 (se tal for considerado necessário, na 
sequência da troca de pontos de vista com o Comissário Phil Hogan, prevista para 
21 de abril). 
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Resultados das votações nominais finais

Índice

1. Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo sob forma 
de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça no quadro das 
negociações ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das 
concessões da Suíça no âmbito da OMC no que se refere à carne temperada – 
2019/0196(NLE) – Relator: Jörgen Warborn (PPE) – Aprovação do projeto de recomendação 
(aprovação) ...............................................................................................................................11

1.1. Votação final...........................................................................................................11

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções
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1. Decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do Acordo sob 
forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a Confederação Suíça no quadro 
das negociações ao abrigo do artigo XXVIII do GATT de 1994 relativas à alteração das 
concessões da Suíça no âmbito da OMC no que se refere à carne temperada – 
2019/0196(NLE) – Relator: Jörgen Warborn (PPE) – Aprovação do projeto de recomendação 
(aprovação)  

1.1. Votação final

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

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, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

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

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0
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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/NÄRVAROLISTA

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

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

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

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

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

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

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/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

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:
(*) Remote participation  
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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/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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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