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22.10.2018 A8-0310/91 

Alteração  91 

Linnéa Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas 

adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 9-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) «Melhores pareceres científicos 

disponíveis»: os pareceres científicos 

disponíveis ao público, apoiados pelos 

mais recentes dados e métodos científicos, 

que foram emitidos ou sujeitos a análise 

interpares por um organismo científico 

internacional independente reconhecido a 

nível da União ou internacionalmente, 

como o Comité Científico, Técnico e 

Económico das Pescas (CCTEP) e o 

Comité Internacional de Exploração do 

Mar (CIEM), e que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 25.º do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013. 

Or. en 

Justificação 

Os pareceres científicos que constituem a base das decisões de gestão da pesca devem 

basear-se no trabalho desenvolvido por entidades científicas internacionais independentes. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Alteração  92 

Linnéa Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas 

adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 

7.º, o total admissível de capturas para as 

unidades populacionais de lagostim nas 

águas ocidentais pode ser a soma dos limites 

de captura das unidades funcionais e dos 

retângulos estatísticos fora das unidades 

funcionais. 

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 

7.º, o total admissível de capturas para uma 

unidade populacional de lagostim nas 

águas ocidentais deve ser estabelecido para 

cada uma das unidades funcionais e, 

sempre que necessário, devem ser 

adotadas medidas para proteger unidades 

funcionais específicas. 

Or. en 

Justificação 

Há muitos anos que os melhores pareceres científicos disponíveis, elaborados por 

organismos científicos internacionais independentes, salientam a importância de gerir estas 

espécies escavadoras por unidade funcional. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Alteração  93 

Linnéa Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas 

adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Caso unidades populacionais de 

interesse comum sejam exploradas também 

por países terceiros, a União compromete-se 

com esses países a assegurar que essas 

unidades populacionais sejam geridas de 

forma sustentável e de acordo com os 

objetivos do Regulamento (UE) 

n.º 1380/2013, em particular com o artigo 

2.º, n.º 2, e os do presente regulamento. Caso 

não seja alcançado um acordo formal, a 

União deve envidar todos os esforços para se 

estabelecerem disposições comuns sobre a 

pesca dessas unidades populacionais, a fim 

de tornar possível a gestão sustentável, 

promovendo assim condições equitativas 

para os operadores da União. 

1. Caso unidades populacionais de 

interesse comum sejam exploradas também 

por países terceiros, a União compromete-se 

com esses países a assegurar que essas 

unidades populacionais sejam geridas de 

forma sustentável e de acordo com os 

objetivos do Regulamento (UE) 

n.º 1380/2013, em particular com o artigo 

2.º, n.º 2, e os do presente regulamento. Caso 

não seja alcançado um acordo formal, a 

União deve envidar todos os esforços para se 

estabelecerem disposições comuns sobre a 

pesca dessas unidades populacionais, a fim 

de explorar as unidades populacionais ao 

rendimento máximo sustentável, o mais 

tardar até 2020 e posteriormente. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Alteração  94 

Linnéa Engström 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plano plurianual para as unidades populacionais de peixes nas águas ocidentais e águas 

adjacentes, e para as pescarias que exploram essas unidades populacionais 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Em [cinco anos após a entrada em 

vigor do presente regulamento] e, 

seguidamente, de cinco em cinco anos, a 

Comissão deve apresentar um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre os 

resultados e o impacto do plano nas unidades 

populacionais a que o presente regulamento 

se aplica e nas pescarias que as exploram, em 

particular sobre a realização dos objetivos 

fixados no artigo 3.º. 

1. Em [cinco anos após a entrada em 

vigor do presente regulamento] e, 

seguidamente, de cinco em cinco anos, a 

Comissão deve apresentar um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre 

os resultados e o impacto do plano nas 

unidades populacionais a que o presente 

regulamento se aplica e nas pescarias que 

as exploram, em particular sobre a 

realização dos objetivos fixados no artigo 

3.º, incluindo a recuperação das unidades 

populacionais acima de níveis que 

permitem a obtenção do rendimento 

máximo sustentável e os progressos 

realizados com vista a um bom estado 

ambiental. Em particular, após cada fixação 

de possibilidades de pesca, a Comissão 

apresentará informações sobre o modo como 

essas decisões respeitam os requisitos do 

presente regulamento. 

Or. en 

 

 


