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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do  Conselho que estabelece um plano de 
reconstituição do alabote da Gronelândia no âmbito da Organização das Pescarias do 
Noroeste do Atlântico
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2004)0640)1,

– Tendo em conta o artigo 37º do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0197/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de Regulamento do Conselho que 
estabelece um plano de reconstituição do 
alabote da Gronelândia no âmbito
da Organização das Pescarias do Noroeste 
do Atlântico

Proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece um plano de recuperação do 
alabote da Gronelândia no âmbito
da Organização das Pescarias do Noroeste 
do Atlântico

(Esta alteração aplica-se a todo o texto, 
pelo que a sua adopção implicará as 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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alterações correspondentes.)

Justificação

Coerência com a terminologia das normas jurídicas estabelecidas no Regulamento do 
Conselho (CE) nº 2371/2002 de 20 de Dezembro de 2002.

Alteração 2
Artigo 3, nº 1, parágrafo 2

Contudo, sempre que a NAFO decidir que 
estes níveis de TAC não permitem 
assegurar uma pesca sustentável desta
unidade populacional, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada sob 
proposta da Comissão, ajustará o TAC 
previsto no primeiro parágrafo em função 
da decisão da NAFO.

Contudo, sempre que a NAFO decidir que 
estes níveis de TAC devem ser adaptados, 
de acordo com a abordagem preventiva, 
no que se refere à gestão da unidade 
populacional do alabote, o Conselho, 
deliberando por maioria qualificada sob 
proposta da Comissão, ajustará o TAC 
previsto no primeiro parágrafo em função 
da decisão da NAFO.

Justificação

Os TAC para um período de tempo tão longo serão ajustados, aumentados ou reduzidos, com 
base nos pareceres do conselho científico. A aplicação do plano de recuperação deveria dar 
origem a um aumento da biomassa explorável a médio prazo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na sua 25ª Reunião Anual, em 15-19 de Setembro de 2003, a Organização das Pescarias do 
Noroeste do Atlântico (NAFO) adoptou um plano de reconstrução para o alabote na subárea 2 
da NAFO e nas divisões 3KLMNO. Este plano prevê uma redução do nível dos TAC até 2007 
bem como medidas de controlo adicionais para assegurar a sua aplicação.

O objectivo do plano de reconstrução é o de atingir um nível de biomassa explorável de cinco 
e mais anos de 140.000 toneladas em média, assegurando, assim, a unidade populacional a 
longo prazo.

O plano de reconstrução foi posto em prática numa base provisória no Regulamento (CE) 
nº 2287/2003 do Conselho de 19 de Dezembro de 2003 que fixou, para 2004, em relação a 
determinadas unidades populacionais de peixes ou grupos de unidades populacionais de 
peixes, as possibilidades de pesca e as condições associadas e o Regulamento (CE) nº 27/2005 
do Conselho de 22 de Dezembro de 2004 que fixou, para 2005, em relação a determinadas 
populações de peixes ou grupos de populações de peixes, as possibilidades de pesca e as 
condições associadas aplicáveis nas águas comunitárias e, para os navios de pesca 
comunitários, nas águas em que são necessárias limitações das capturas. 

A Comissão propôs ao Conselho e ao Parlamento um Regulamento do Conselho 
(COM(2004)0640) para aplicar o plano de recuperação da NAFO de acordo com as regras 
previstas no artigo 5º do Regulamento (CE) n° 2371/2002 do Conselho de 20 de Dezembro de 
2002 relativo à conservação e à exploração sustentável dos recursos haliêuticos no âmbito da 
Política Comum das Pescas, que é semelhante a outros planos de recuperação como os da 
pescada, do bacalhau e do linguado.

A proposta do Conselho é coerente com a base estabelecida na nova política das pescas, está 
em consonância com outros planos de recuperação e engloba as medidas de controlo que são 
já aplicadas pela frota comunitária a operar na área da NAFO.


