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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.)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União, do 
Protocolo que altera a Convenção Internacional para a Conservação dos Tunídeos do 
Atlântico
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (13447/2019),

– Tendo em conta o protocolo que altera a Convenção Internacional para a Conservação 
dos Tunídeos do Atlântico (13446/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos do 
artigo 43.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea (v), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (C9-0187/2019),

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114.º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A9-0000/2019),

1. Aprova a celebração do Protocolo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros, assim como ao 
secretariado executivo da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do 
Atlântico (CICTA).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Contexto

A Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (CICTA) é o órgão 
instituído pela Convenção CICTA para a conservação e a gestão das espécies sob a sua alçada. 
A Convenção entrou em vigor em 21 de março de 1969 e concedeu à CICTA autoridade para 
adotar recomendações vinculativas para as partes contratantes. Enquanto parte contratante na 
Convenção CICTA, a União é membro da CICTA, em que tem o pleno direito de participar e 
votar.

A fim de melhorar a sua eficácia e reforçar a conservação e a gestão das espécies da sua 
competência, os membros da CICTA acordaram na necessidade de alterar a Convenção. Em 13 
de maio de 2013, o Conselho autorizou a Comissão a negociar, em nome da União Europeia, 
alterações à Convenção.

Alterações à Convenção

Após quase sete anos de negociações, as partes na CICTA aprovaram o pacote de alterações à 
Convenção CICTA, modernizando assim o seu texto. As alterações colocam a Convenção em 
consonância com as de outras organizações regionais de gestão das pescas (ORGP) em todo o 
mundo. Estas alterações, aguardadas com grande expectativa, contribuirão para melhorar 
substancialmente a capacidade da CICTA para gerir a pesca do tubarão e modernizarão 
os métodos de trabalho e os procedimentos de tomada de decisão da CICTA, a fim de 
reforçar e modernizar a organização, tornando-a mais eficaz e apta a fazer face aos 
desafios atuais e futuros. As alterações propostas respeitam plenamente o mandato conferido 
pelo Conselho e estão em conformidade com a política comum das pescas, nomeadamente a 
sua dimensão externa. 

A alteração mais importante relativa à gestão das unidades populacionais é o alargamento do 
âmbito de aplicação da Convenção no que diz respeito à conservação e gestão dos tubarões. Por 
exemplo, o artigo V da Convenção atribui agora à CICTA a responsabilidade pelos estudos 
sobre as populações de atum, espécies afins e elasmobrânquios (espécies oceânicas, pelágicas 
e altamente migradoras, denominadas «espécies da CICTA»). Estas responsabilidades 
abrangem também outras espécies capturadas durante a pesca de espécies da CICTA na zona 
da Convenção (desde que estejam em conformidade com os acordos de outras ORGP ou com 
acordos de gestão das pescas em que as competências se sobrepõem).

As principais alterações, adotadas na 26.ª reunião ordinária da CICTA, realizada em Palma de 
Maiorca (Espanha), de 18 a 25 de novembro de 2019, disseram respeito a adaptações técnicas 
dos procedimentos internos do processo de tomada de decisões.

Referem-se, em especial, à entrada em vigor das disposições, ao procedimento de oposição às 
recomendações da CICTA, bem como às regras de voto e ao quórum no seio da CICTA, ou 
seja, à exigência de maioria simples nos casos em que não é possível alcançar um consenso. 

De acordo com as novas regras, se não for possível alcançar um consenso, as decisões serão 
tomadas por maioria de dois terços dos membros da CICTA. Tal deverá conferir maior 
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flexibilidade ao processo de tomada de decisão e evitar o bloqueio de recomendações sobre 
questões importantes, como a gestão dos recursos e as atividades de controlo, acompanhamento 
e vigilância. Além disso, a redução proposta de seis para quatro meses (após notificação dos 
membros da CICTA) do período de entrada em vigor das recomendações da CICTA visa 
assegurar uma aplicação mais rápida das decisões tomadas pela CICTA. Isto é particularmente 
importante nas situações em que é necessária uma ação urgente.

Porém, foi decidido que, em caso algum, uma recomendação produziria efeitos num prazo 
inferior a três meses. Além disso, a CICTA clarificou o recurso ao procedimento de oposição 
relativo às recomendações que adota; No respeitante a esta questão, importa sublinhar que, seja 
qual for o caso, o efeito das oposições deixará de ser o adiamento da entrada em vigor da 
recomendação para todos os membros, como é o caso atualmente.

Com efeito, o prazo fixado para a apresentação de uma oposição a uma recomendação é de 
quatro meses, no máximo, a contar da data da notificação, sendo em caso algum inferior a três 
meses. As decisões são tomadas por uma maioria de dois terços dos membros presentes. Uma 
recomendação não se torna efetiva para nenhum membro se uma maioria simples dos membros 
apresentar objeções no prazo fixado. É igualmente importante salientar que, em todo o caso, 
uma recomendação só produzirá efeitos para os membros que não se tenham oposto à mesma. 
Trata-se de uma salvaguarda fundamental para garantir que os membros não fiquem vinculados 
por decisões a que não tenham dado o seu consentimento.

Uma outra alteração introduziu um novo mecanismo de resolução de litígios no seio da CICTA. 
Em virtude das novas regras, a resolução de um litígio através do mecanismo de resolução de 
litígios da CICTA é voluntária, mas a decisão tomada pela CICTA é definitiva e vinculativa 
para as partes envolvidas.

Por último, as alterações propostas tornaram mais transparentes o processo de tomada de 
decisões e os procedimentos da CICTA, o que irá apoiar a ação de todas as partes interessadas, 
nomeadamente o setor das pescas. Os representantes do setor das pescas e das organizações não 
governamentais poderão continuar a participar nas reuniões ordinárias da CICTA e nas reuniões 
dos seus órgãos subsidiários. 

Conclusões

O Regulamento (UE) n.º 1380/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho dispõe que a União 
deve garantir a sustentabilidade a longo prazo das atividades da pesca e da aquicultura e a sua 
gestão de forma consentânea com os objetivos de obter benefícios económicos, sociais e de 
emprego e de contribuir para o abastecimento de produtos alimentares. Além disso, o referido 
regulamento estabelece a aplicação desses objetivos e princípios na conduta das relações 
externas da União no setor da pesca. Por estas razões, a relatora considera que as alterações à 
Convenção são necessárias para assegurar a gestão sustentável dos recursos biológicos 
marinhos geridos pela CICTA, bem como das espécies capturadas no contexto das atividades 
de pesca que visam as espécies da CICTA. Com efeito, as alterações propostas visam alargar o 
âmbito de aplicação da Convenção através da inclusão explícita dos tubarões e das raias, 
fornecendo assim à CICTA uma base jurídica abrangente no que diz respeito à sua proteção. 
As alterações são igualmente essenciais para aumentar a eficácia das ORGP. O Protocolo acima 
proposto está em plena consonância com estes objetivos.


