
QUINQUAGESIMA SEGUNDA SEssAo ORDINARIA 

DA CONFERENCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO 


ABUJA, 16 de Dezembro de 2017 

DECISAo A1DEC.2/12/17 SOBRE 0 REFORCO DAS PRERROGATIVAS DO 
CONTROlO DA TASK FORCE (GRUPO DE TRABAlHO) SOBRE AS ATIVIDADES 
IlEGAIS NAS FRONTEIRAS E NAS VIAS RODOVIARIAS DOS ESTADOS
MEMBROS DA CEDEAO NO AMBITO DO ESQUEMA DE LlBERALlZACAo DAS 
TROCAS COMERCIAIS 

A CONFERENCIA DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO 

CONSIDERANDO os artigos 10, 11 e 12 do Tratado da CEDEAO sobre a criac;ao da 
Conferencia dos Chefes de Estado e de Governo e a definic;ao da sua composic;ao e 
func;oes; 

CONSIDERANDO 0 artigo go do Acto Adicional AlSA.1/12/16, de 17 de Dezembro de 
2016, sobre 0 reforc;o das prerrogativas do Parlamento da CEDEAO, que especifica as 
areas em que 0 parecer do Parlamento da Comunidade e obrigatoriamente requerido 
durante 0 processo de adopc;ao dos Actos (Decis5es) Comunitarios; 

RECORDANDO que a Sessao Extraordinaria da Conferencia dos Chefes de Estado e 
de Governo da Comunidade Economica dos Estados da Africa Ocidental (CEDEAO) 
realizada em Dakar, Republica do Senegal, a 25 de Outubro de 2013, solicitou ao 
Presidente da Comissao a criac;ao de um grupo de trabalho sobre 0 Esquema de 
Liberalizac;ao das Trocas Comerciais; 

RECORDANDO IGUAlMENTE 0 Regulamento de Execussao PC/REG 01/11/15 de 25 
de Novembro de 2015, sobre a criac;ao, composiC;80 e funcionamento da Task Force 
sobre 0 Esquema de LiberalizaC;80 das Trocas Comerciais (TF/EL TC) da CEDEAO; 

ANOTANDO que, desde a sua criaC;80, a Task Force sobre 0 ELTC realizou miss6es 
de advocacia nos Estados-Membros da CEDEAO, aos quais identificou barreiras n80 
tarifarias ao comercio intra-regional e praticas anormais nas fronteiras e nas vias 
rodoviarias em que os referidos Estados-Membros comprometeram-se a tomar as 
medidas necessarias para elirnina-Ias de forma definitiva; 

DETERMINADO em apoiar a vontade polftica dos Chefes de Estado e de Governo 
claramente exprimida na sua quadragesima terceira Sess80 Ordinaria realizada em 
Abuja, na Nigeria, a 17 e 18 de Julho de 2013, confiando ao Presidente do Burkina 
Faso a responsabilidade de acompanhar a implementaC;80 efetiva dos Protocolos e dos 
Regulamentos da CEDEAO sobre livre circulaC;80 de pessoas e bens; 
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DESEJOSO em apoiar e facilitar a papel da Task Force sobre EL TC, 
conforme especificado no Regulamento de Execussao PC/REG 01/11/15 de 25 de 
Novembro de 2015, sobre a criaQao, composiQao e funcionamento da Task Force sobre 
o Esquema de LiberalizaQao das Trocas Comerciais (TF/EL TC) da CEDEAO texto que 
a institui; 

CONSIDERANDO A RECOMENDACAO da reuniao de balanQo da Task Force sobre 0 

Esquema de LiberalizaQao das Trocas Comerciais da CEDEAO realizada de 11 a 13 de 
Outubro de 2017 em Niamey, Republica do Niger, sobre a realizaQao de controlos nao 
anunciadas nas fronteiras e nas vias rodoviarias dos Estados-Membros,que 
contribuirao sem duvida, para a promoQao da etica nas administraQoes e para a luta 
contra a corruPQao, a fim de melhorar a livre circulaQao de pessoas e bens e 0 clima de 
negacios a nrvel regional; 

AP6s 0 PARECER do Parlamento na sua segunda sessao ordinaria de 2017 
realizada em Abuja, de 21 de Novembro a 9 de Dezembro de 2017; 

DECIDE 

Artigo 1°: Alargamento das prerrogativas da Task Force 

A Task Force sobre 0 Esquema de LiberalizaQao das Trocas Comerciais da CEDEAO 
realiza missoes nao anunciadas nas fronteiras e nas vias rodoviarias dos Estados
Membros da CEDEAO de modo a identificar os obstaculos a livre circulaQao de 
pessoas e bens, incluindo casos factuais de atividades ilegais ou relacionadas. 

Artigo 2°: Transmissao dos relatorios de controlo 

Apas os controlos, as constataQoes e as recomendaQoes da Task Force sao dirigidas 
ao Presidente da Comissao da CEDEAO para serem encaminhadas aos Estados
Membros em causa para os devidos efeitos. 

Artigo 3°: Acompanhamento dos relatorios 

o Presidente da Comissao da CEDEAO e os Estados-Membros acompanham a 
implementaQao das diligencias efectuadas. 

Artigo 4°: Assistencia aTask Force 

Os Estados-Membros e 0 Presidente da Comissao prestam todo tipo de assistencia no 
quadro da missao da Task Force sobre 0 Esquema de LiberalizaQao das Trocas 
Comerciais da CEDEAO. 
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Artigo 5°: Modalidades de aplicac;ao 

A Comissao da CEDEAO decreta por meio do Regulamento de Execugao, as 
condigoes de aplicagao da presente Decisao. 

Artigo 6°: Entrada em vigor e publicac;ao 

1) A presente Decisao A/DEC.2/12/17 entra em vigor ap6s a assinatura pelo 
Presidente da Conferencia dos Chefes de Estado e de Governo. 
Consequentemente, os Estados-Membros e as Instituigoes da CEDEAO 
comprometem-se a iniciar a implementagao das suas disposic;oes ap6s a sua 
entrada em vigor. 

2) 	 A presente Decisao sera publicada pela Comissao da CEDEAO no Jornal Oficial 
da Comunidade no prazo de trinta (30) dias ap6s a sua assinatura pelo 
Presidente da Conferencia. A mesma sera publicada por cada Estado-Membro 
no seu Jornal Oficial no prazo de trinta (30) dias ap6s a notificac;ao da 
Comissao. 

FEITA EM ABUJA, A16 DE DEZEMBRO DE 2017 

PELA CONFERENCIA, 

, 0 PRESIDENTE .);1 

qt-t-'<-i(~~( i(O ~ 
I 	 i () 

S.E.1r. Faure Essozimna GNASSINGBE 
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