
 

 

P7_TA(2014)0264 

Aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais ***I 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 2 de abril de 2014, sobre a proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao exercício dos direitos da 

União para a aplicação e o cumprimento das regras de comércio internacionais 

(COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)) 

 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamentou e ao Conselho (COM(2012)0773),  

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-

0415/2012),  

 Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o compromisso assumido pelo representante do Conselho, em carta de 5 de 

fevereiro de 2014, de aprovar a posição do Parlamento nos termos do artigo 294.º, n.º 4, do 

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional (A7-0308/2013), 

1. Aprova em primeira leitura a posição que se segue1; 

2. Toma nota da declaração da Comissão anexa à presente resolução; 

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por outro texto; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão 

e aos parlamentos nacionais. 

                                                 
1  A presente posição substitui as alterações aprovadas em 23 de outubro de 2013 (Textos 

Aprovados P7_TA(2013)0439). 



 

 

P7_TC1-COD(2012)0359 

Posição do Parlamento Europeu aprovada em primeira leitura em 2 de abril de 2014 

tendo em vista a adoção do Regulamento (UE) n.° …/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, e que altera o Regulamento (CE) 

n.º 3286/94 do Conselho que estabelece procedimentos comunitários no domínio da 

política comercial comum, a fim de garantir o exercício dos direitos da Comunidade ao 

abrigo das regras do comércio internacional, nomeadamente as estabelecidas sob os 

auspícios da Organização Mundial do Comércio 

 

(Uma vez que foi alcançado um acordo entre o Parlamento e o Conselho, a posição do 

Parlamento corresponde ao texto legislativo final, Regulamento (UE) n.° 654/2014.) 



 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 

DECLARAÇÃO DA COMISSÃO 

A Comissão congratula-se com a adoção do Regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho relativo ao exercício dos direitos da União para a aplicação e o cumprimento das 

regras de comércio internacionais, e que altera o Regulamento (CE) n.º 3286/94 do Conselho. 

Nos termos do regulamento, a Comissão pode adotar atos de execução em certas situações 

específicas, com base em critérios objetivos e sujeita ao controlo dos Estados Membros. No 

exercício desse poder, a Comissão pretende agir em conformidade com a presente declaração. 

Ao preparar os projetos de atos de execução, a Comissão procederá a amplas consultas, com 

vista a garantir que todos os interesses pertinentes sejam tidos devidamente em conta. No 

âmbito dessas consultas, a Comissão espera receber os contributos das partes interessadas 

privadas afetadas por medidas de países terceiros ou por eventuais medidas de política 

comercial a adotar pela União. Do mesmo modo, a Comissão espera receber os contributos das 

autoridades públicas que possam estar envolvidas na execução de eventuais medidas de política 

comercial a adotar pela União. No caso de medidas no domínio dos contratos públicos, os 

contributos das autoridades públicas dos Estados Membros serão tidos em especial 

consideração aquando da preparação dos projetos de atos de execução. 

A Comissão reconhece a importância de os Estados Membros receberem informações 

atempadas, quando ponderar a adoção de atos de execução nos termos do presente regulamento, 

de modo a que estes possam contribuir para a tomada de decisões com pleno conhecimento de 

causa, e agirá no sentido de alcançar esse objetivo. 



 

 

A Comissão confirma que irá transmitir sem demora ao Parlamento e ao Conselho os projetos 

de atos de execução que apresentar ao comité dos Estados Membros. De igual modo, irá 

transmitir sem demora ao Parlamento e ao Conselho os projetos finais de atos de execução, no 

seguimento da formulação de pareceres no comité. 

A Comissão manterá o Parlamento e o Conselho regularmente informados dos 

desenvolvimentos internacionais que possam dar origem a situações que exijam a adoção de 

medidas ao abrigo do regulamento. Tal far-se-á através dos comités e comissões competentes 

do Conselho e do Parlamento. 

A Comissão acolhe positivamente a intenção do Parlamento de promover um diálogo 

estruturado sobre resolução de litígios e questões relacionadas com o cumprimento das regras, e 

empenhar-se-á inteiramente nas sessões organizadas para o efeito com a comissão parlamentar 

competente, a fim de trocar pontos de vista sobre litígios comerciais e ações de execução, 

incluindo no que respeita aos impactos sobre as indústrias da União. 

Por último, a Comissão confirma que considera muito importante garantir que o regulamento é 

um instrumento eficaz e eficiente de aplicação dos direitos da União ao abrigo de acordos de 

comércio internacionais, incluindo no domínio do comércio de serviços. Por conseguinte, a 

Comissão, em conformidade com as disposições do regulamento, irá rever o âmbito de 

aplicação do artigo 5.º, com vista a abranger medidas de política comercial adicionais relativas 

ao comércio de serviços, assim que estejam reunidas as condições para garantir a viabilidade e 

eficácia dessas medidas. 


