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PR_CNS_art83am

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 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º 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. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. 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 decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da Comunidade 
Europeia, do Acordo de Pesca para o Oceano Índico Sul
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2007)0831)1,

– Tendo em conta o artigo 37.º e o n.º 2, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE,

– Tendo em conta o n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0047/2008),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta o artigo 51.º, o artigo 35.º e o n.º 7 do artigo 83.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho com as alterações nela introduzidas e aprova a 
celebração do acordo;

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

Alteração 1

Proposta de decisão do Conselho
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 37.º, conjugado com o n.º 2, 
primeira frase do primeiro parágrafo, e o 
n.º 3, primeiro parágrafo, do seu artigo 
300.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
seu artigo 37.º, conjugado com o n.º 2, 
primeira frase do primeiro parágrafo, e o 
n.º 3, segundo parágrafo, do seu artigo 
300.º,

Or. fr

                                               
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 2000, os Estados que pescam no oceano Índico Sul tomaram a iniciativa de criar uma 
nova organização regional de pesca (Acordo de Pesca para o Oceano Índico Sul).

Após cinco conferências intergovernamentais (a última das quais foi realizada em Mombassa, 
no Quénia, em Abril de 2005), as Partes interessadas acordaram num projecto de Acordo de 
Pesca. Após revisão por um grupo de redacção, o texto desse projecto de acordo foi adoptado 
como texto final e aberto à assinatura numa Conferência Diplomática realizada em Roma em 
7 de Julho de 2006.

A Comunidade tem interesses de pesca no oceano Índico Sul e é também Estado costeiro em 
nome da ilha da Reunião. Em consequência, a Comunidade é obrigada, nos termos da 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a cooperar com as outras Partes 
interessadas na gestão e na conservação dos recursos desta região. A Comunidade assinou o 
Acordo SIOFA em 7 de Julho de 2006, em conformidade com a Decisão 2006/496/CE, 
adoptada pelo Conselho em 6 de Julho de 2006.

Em 21 de Dezembro de 2007, a Comissão transmitiu ao Conselho uma proposta de decisão do 
Conselho relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, do Acordo de Pesca para 
o Oceano Índico Sul.

Em 30 de Janeiro de 2008, o Conselho decidiu consultar o Parlamento Europeu sobre este 
acordo e transmitiu-nos um pedido de consulta.

Em 3 de Fevereiro de 2008, a nossa comissão pediu à Comissão dos Assuntos Jurídicos que 
verificasse a base jurídica deste dossier, visto que, em nossa opinião, não se trataria de uma 
consulta, mas sim de um parecer favorável (artigo 35.º do Regimento do PE).

Na sua reunião de 26 de Fevereiro de 2008, a Comissão dos Assuntos Jurídicos deu 
seguimento ao nosso pedido, tendo declarado que se tratava efectivamente de um parecer 
favorável, posto que, no Acordo internacional, está previsto um quadro institucional 
específico (criação de órgãos subsidiários, que tomarão decisões importantes).

ARTIGO 7.º – ÓRGÃOS SUBSIDIÁRIOS
1. A reunião das Partes estabelecerá um Comité Científico Permanente, que, sob reserva 

de decisão contrária na reunião das Partes, se reunirá pelo menos uma vez por ano, de 
preferência antes da reunião das Partes, em conformidade com as seguintes 
disposições: :
a) O Comité Científico terá as seguintes funções:

i) realizar a avaliação científica dos recursos haliêuticos e do impacto da 
pesca no ambiente marinho, atendendo às características ambientais e 
oceanográficas da Área e aos resultados da investigação científica 
pertinente,
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ii) incentivar e promover a cooperação no domínio da investigação 
científica, a fim de melhorar os conhecimentos sobre o estado dos 
recursos haliêuticos,

iii) emitir pareceres científicos e recomendações para a reunião das Partes 
com vista à formulação das medidas de conservação e de gestão a que 
se refere o n.º 1, alínea d), do artigo 6.º,;

iv) emitir pareceres científicos e recomendações para a reunião das Partes 
com vista à formulação de medidas relativas ao acompanhamento das 
actividades de pesca,

v) emitir pareceres científicos e recomendações para a reunião das Partes 
sobre as normas e os formatos adequados de recolha e troca de dados 
relativos à pesca, e

vi) quaisquer outras funções científicas decididas na reunião das Partes;

b) Ao formular pareceres e recomendações, o Comité Científico tomará em 
consideração os trabalhos da Comissão das Pescas do Oceano Índico Sudoeste, 
assim como de outras organizações de investigação pertinentes e das 
organizações regionais de gestão das pescarias.

2. Após adopção das medidas a que se refere o artigo 6.º, a reunião das Partes 
estabelecerá um Comité de Aplicação incumbido de verificar a execução e o 
cumprimento das medidas em causa. O Comité de Aplicação reunir-se-á em conjunção 
com a reunião das Partes, como previsto no regulamento interno, e elaborará 
relatórios, pareceres e recomendações para a reunião das Partes.

3. A reunião das Partes pode igualmente estabelecer os comités temporários, especiais ou 
permanentes necessários para estudar e elaborar relatórios acerca de questões 
relacionadas com a realização dos objectivos do presente Acordo, assim como grupos 
de trabalho incumbidos de estudar e apresentar recomendações sobre problemas 
técnicos específicos.

Em conformidade com o artigo 37.º, conjugado com o n.º 2, primeiro parágrafo, e o n.º 3, 
segundo parágrafo, do artigo 300.º do Tratado CE, o procedimento de parecer favorável é o 
adequado.

Por conseguinte, é necessário introduzir uma alteração na base jurídica da proposta de decisão 
do Conselho relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia, do Acordo de Pesca 
para o Oceano Índico Sul.
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