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Legenda dos símbolos utilizados

        * Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção do 
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à monitorização, 
comunicação e verificação das emissões de dióxido de carbono provenientes do 
transporte marítimo e que altera a Diretiva 2009/16/CE
(17086/1/2014 – C8-0072/2015 – 2013/0224(COD))

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (17086/1/2014 – C8 –
0072/2015),

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 16 de outubro de 
20131,

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura2 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2013) 0480),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 76.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A8-0122/2015),

1. Aprova a posição do Conselho em primeira leitura;

2. Verifica que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho;

3. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente do 
Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia;

4. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 
cumprimento de todos os trâmites previstos, e de, em concordância com o Secretário-
Geral do Conselho, proceder à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia;

5. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

1 JO C 67, de 6.3.2014, p. 70.
2 Textos aprovados de 16 de abril de 2014, P7_TA(2014)0424.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta introduz um sistema de monitorização, comunicação e verificação das 
emissões de dióxido de carbono provenientes do transporte marítimo. 

O Parlamento adotou a sua posição em primeira leitura em 16 de abril de 2014. Em 24 de 
setembro de 2014, a Comissão ENVI decidiu, de acordo com o artigo 74.º do Regimento, dar 
início a negociações interinstitucionais. As equipas de negociação do Parlamento e do 
Conselho, com a participação da Comissão, chegaram a um acordo informal sobre o dossiê 
em 18 de novembro de 2014. O texto do acordo foi votado na Comissão ENVI em 3 de 
dezembro de 2014 e aprovado por uma esmagadora maioria. Após a verificação jurídica e 
linguística definitiva, o Conselho adotou a sua posição em primeira leitura, confirmando o 
acordo em 5 de março de 2015.

Uma vez que a posição do Conselho em primeira leitura é conforme ao acordo alcançado nos 
trílogos, o relator recomenda que a comissão a aceite sem quaisquer alterações.
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