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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, em relação aos Tratados existentes, o Tratado de Lisboa representa um 
progresso significativo para a política comercial comum (PCC),

2. Salienta que os Tratados modificados têm o mesmo valor jurídico e que, no interesse da
coerência, da eficácia, da transparência e da democracia, deveriam ser sempre 
interpretados do mesmo modo,

3. Congratula-se com o facto de o Tratado de Lisboa manter as melhorias introduzidas nas 
disposições do projecto de Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa 
relativas à PCC, em particular no que se refere aos seguintes pontos:

a) o reconhecimento da PCC como uma competência exclusiva da União, o que implica 
uma participação plena e comparável de todas as Instituições da União no processo de 
tomada de decisão sobre questões ligadas à PCC,

b) a extensão do âmbito da PCC a todos os sectores relacionados com o comércio, 
nomeadamente os aspectos comerciais da propriedade intelectual e os investimentos 
estrangeiros directos,

c) a aplicação do processo legislativo ordinário (ou seja, votação por maioria qualificada 
e co-decisão com o Parlamento Europeu) aos actos legislativos relativos à PCC,

d) o facto de as reuniões do Conselho serem públicas quando se trate de debater e adoptar
a legislação comunitária, em particular a legislação no domínio da PCC,

e) o facto de, doravante, quando se aplicar o processo legislativo ordinário, o parecer 
favorável do Parlamento ser, regra geral, obrigatório para todos os acordos concluídos nos 
termos da PCC, sejam ou não necessárias disposições de execução,

f) a aplicação do processo de parecer favorável antes da ratificação de acordos cuja 
matéria seja essencialmente relacionada com comércio externo.

4. Congratula-se com o facto de que, no que se refere à negociação e à conclusão de acordos 
internacionais a título da PCC, o Tratado de Lisboa obriga a Comissão a informar o
Parlamento sobre o estado de adiantamento das negociações, ao mesmo título que o 
"comité especial" do Conselho previsto no artigo especial 188.º-N (ex-artigo 133.º);

5. Lamenta 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. Solicita, por conseguinte, à Comissão que inclua cláusulas e normas sociais e ambientais 
de grande alcance nos acordos comerciais bilaterais ou regionais; salienta que nenhum 
acordo de comércio livre deverá ser assinado sem a conclusão de um acordo de parceria e 
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de cooperação;

7. Felicita a instituição de um Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e 
a Política de Segurança, com uma dupla função, que velará pela homogeneidade e pela 
coerência de todas as acções externas da União;

8. Observa, a este respeito, que a acção externa da União abrange igualmente a PCC e que o
Alto Representante não deveria limitar-se a assegurar o equilíbrio entre a lógica
intergovernamental da PESC (Política Externa e de Segurança Comum) e a lógica
supranacional da PCC, mas garantir também que o carácter intergovernamental da PESC 
não contamina a PCC;

9. Lamenta as restrições que persistem na aplicação do voto por maioria qualificada no
Conselho, em particular no que diz respeito aos acordos no domínio dos investimentos 
estrangeiros directos e aos acordos em matéria de serviços;

10. Solicita ao Conselho Europeu, ao Conselho e à Comissão que considerem a negociação de 
um novo Acordo Interinstitucional que preveja uma definição substancial das 
competências do Parlamento e a sua participação em todas as etapas da conclusão de um
acordo internacional;

11. Solicita à Comissão que forneça ao Parlamento todas as informações relativas à PCC e à
negociação de acordos comerciais ou à negociação das componentes comerciais de 
qualquer acordo, nomeadamente das propostas e projectos de propostas de mandatos e/ou 
directrizes de negociação, numa fase suficientemente precoce que permita ao Parlamento
exprimir o seu ponto de vista e à Comissão tê-lo em conta;

12. Solicita à Comissão que, no que se refere à transparência das operações no âmbito do
futuro comité previsto no artigo 188.º-N (ex-artigo 133.º), coloque todos os documentos à 
disposição da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu;

13. Solicita ao Conselho que transmita ao Parlamento as ordens do dia do COREPER II e do
Conselho "Assuntos Externos" e solicita a plena participação de representantes do
Parlamento em todas as reuniões do COREPER II que abordem questões do domínio do
processo legislativo ordinário;

14. Solicita ao futuro Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política 
de Segurança e ao vice-presidente da Comissão que examinem com o Parlamento métodos 
adequados para garantir que o Parlamento é plenamente informado e consultado sobre a 
acção externa da União.
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