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SUGESTÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Considera que as alterações introduzidas pelo Tratado de Lisboa na área da Política 
Comercial Comum (PCC) contribuem globalmente para o reforço da sua legitimidade 
democrática e eficiência; salienta, a este respeito, o alargamento do âmbito da PCC, o 
reconhecimento explícito de todas as áreas abrangidas pela mesma enquanto competência 
exclusiva e, especialmente, o reforço substancial do papel e dos poderes do Parlamento;

2. Sublinha o requisito explícito de que a PCC deve servir os princípios e os objectivos da 
acção externa da União, inter alia, a protecção dos seus valores e interesses 
fundamentais, a defesa da democracia e do Estado de Direito e a promoção do 
desenvolvimento sustentável e da boa governação global; salienta a necessidade de 
garantir a coerência e o apoio mútuo entre os diversos aspectos da acção externa da 
União; considera, todavia, necessária uma política comercial independente, que tenha em 
consideração a importância dos interesses da política comercial da União Europeia para a 
criação de postos de trabalho e de bem-estar; adverte para o facto de se considerar a PCC 
como moeda de troca para impor outros objectivos políticos; 

3. Apoia firmemente a promoção eficaz das preocupações não comerciais, como, por 
exemplo, o respeito das normas em matéria ambiental, social e as relativas à segurança 
alimentar, através da aplicação da PCC a nível bilateral, interregional e multilateral;

Futuras relações com a Comissão Europeia
4. Salienta que, no tocante à negociação e à conclusão de acordos internacionais no âmbito 

da PCC, a Comissão se encontra juridicamente obrigada a informar o Parlamento sobre o 
estado de adiantamento das negociações, tal como o "comité especial" do Conselho 
previsto no artigo 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE (TFUE) do Conselho; 
insta a que estas informações sejam fornecidas ao mesmo tempo e tão exaustivas como as 
que serão apresentadas à comissão competente do Conselho em conformidade com o 
referido artigo; 

5. Lamenta o desequilíbrio relativamente ao papel e aos poderes do Parlamento entre a 
competência interna e externa nos domínios cobertos pela PCC; considera, em particular, 
inaceitável que o Tratado de Lisboa não conceda ao Parlamento o direito de aprovar o 
mandato a conferir à Comissão para negociar um acordo comercial;

6. Considera, no entanto, que o Parlamento tem o direito de estabelecer condições prévias 
para dar a sua aprovação, a qual será necessária para a conclusão de quaisquer acordos 
comerciais; sublinha, portanto, a necessidade de um acordo-quadro reforçado, em 
especial o seu n.º 9, no que toca às relações entre o Parlamento e a Comissão;

7. Insta a que sejam incluídos pontos específicos nesse acordo-quadro renovado em que se 
exorte a Comissão a:
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a) Reagir às condições prévias que o Parlamento poderá fixar para o seu 
consentimento à conclusão de um acordo comercial antes de encetar efectivamente 
as negociações;

b) Fornecer ao Parlamento todas as informações necessárias relativas à PCC e à 
negociação de acordos comerciais ou à negociação dos aspectos comerciais de 
qualquer acordo, incluindo todas as propostas e projectos de proposta para a 
negociação de mandatos e/ou de directivas, em tempo oportuno para que o Parlamento
possa exprimir o seu parecer e que a Comissão possa tê-lo devidamente em 
consideração;

c) Fornecer, no que respeita à transparência das operações do comité previsto no artigo 
207.º do TFUE, todos os documentos à comissão competente do Parlamento;

d) Incluir uma delegação de observadores do Parlamento em todas as negociações 
relativas a acordos comerciais ou aos aspectos comerciais de qualquer outro acordo 
internacional;

Futuras relações com o Conselho
8. Assinala que, nos termos do n.º 2 do artigo 207º do TFUE, o Parlamento e o Conselho 

serão co-legisladores em pé de igualdade no que diz respeito à determinação do quadro 
para a aplicação da PCC, o que pode incluir tanto os aspectos políticos como os técnicos 
desta política; 

9. Considera que a formulação "as medidas que definem o quadro em que é executada a 
política comercial comum" do no 2 do artigo 207.º TFUE, implica que os elementos 
essenciais da PCC sejam incluídos em actos legislativos adoptados de acordo com o 
processo legislativo ordinário, e que os elementos não essenciais destes actos possam ser 
alterados e completados pela Comissão sob a forma de "actos delegados ", no caso de 
este procedimento tiver sido estabelecido no acto legislativo de base, nos termos do artigo 
290. do TFUE;

10. Assinala que, no que respeita aos "actos delegados", o Parlamento disporá de poderes 
consideráveis, nomeadamente de se opor à entrada em vigor do acto delegado em 
questão, caso isto esteja previsto no acto principal adoptado em co-decisão;

11. Considera que as condições uniformes de execução dos actos legislativos no âmbito da 
PCC exigem que os actos legislativos confiram competências de execução à Comissão 
para adoptar "actos de execução", nos termos do artigo 291.º do TFUE; solicita, por isso, 
à Comissão que proponha, o mais rapidamente possível, um regulamento que estabeleça 
as regras e princípios gerais dos actos de execução e que inclua mecanismos de controlo 
destes poderes pelos Estados-Membros e insta o Parlamento e o Conselho a adoptar esse 
regulamento o mais rapidamente possível após a entrada em vigor do Tratado;

12. Salienta que nesse regulamento se deve convidar a Comissão a abster-se de efectuar 
alterações significativas aos actos legislativos de base, ou a acrescentar pormenores que 
afectem a vontade política expressa nesses actos, aquando da adopção da legislação 
visando a aplicação dessas disposições no quadro da PCC;

13. Solicita ao Conselho Europeu, ao Conselho e à Comissão que ponderem a negociação de 
um novo Acordo Interinstitucional com o Parlamento que preveja uma definição 



AD\725629PT.doc 5/6 PE404.787v02-00

PT

substancial da sua participação em todas as etapas da conclusão de um acordo 
internacional;

14. Insta o Conselho a convidar os representantes do Conselho a participarem em todas as 
reuniões do COREPER II em que sejam abordadas questões que se inscrevam no âmbito 
de aplicação do processo legislativo ordinário;

Futuras relações com o Vice-Presidente da Comissão Europeia / Alto Representante da 
União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança – Acção externa

15. Solicita ao futuro Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança (AR/VP) que considere, juntamente com o Parlamento, métodos adequados 
para garantir que o Parlamento seja plenamente informado e consultado sobre a acção 
externa da União; a fim de contribuir para esse objectivo, deverá passar a constituir uma 
prática corrente a organização de reuniões conjuntas regulares entre o grupo de 
comissários responsáveis pelo pelouro das relações externas (presididas pelo Alto 
Representante/Vice-Presidente) e as delegações das comissões competentes do 
Parlamento, bem como entre os grupos de trabalho do Conselho, o COREPER, o CPS, o 
comité previsto no artigo 207.º e a Comissão Europeia e os relatores e as delegações do 
Parlamento;

16. Requer a criação de um procedimento de audição ad hoc para a nomeação do AR/VP
com a participação da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão do Comércio 
Internacional e da Comissão do Desenvolvimento;

Futuras relações com os parlamentos nacionais dos Estados-Membros da União Europeia

17. Considera que a manutenção de um Comissário competente para o domínio da política 
comercial no seio do Colégio dos Comissários é essencial para fazer justiça à importância 
da PCC;

18. Constata que todas as matérias regidas pela PCC (Parte V, Título II do TFUE) serão da 
competência exclusiva da União, incluindo o comércio de bens, os serviços, os aspectos 
comerciais da propriedade intelectual e o investimento directo estrangeiro, o que significa 
que os acordos comerciais serão "acordos da União" e que deixará de haver acordos 
comerciais conjuntos concluídos pela União Europeia e pelos Estados-Membros;

19. Tenciona, por conseguinte, encetar um diálogo estruturado com os parlamentos nacionais 
dos Estados-Membros de forma a garantir, em conjunto, a legitimidade democrática da 
Política Comercial Comum da União.
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