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PR_CNS_art51am

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 que altera a Decisão 2006/144/CE relativa às 
orientações estratégicas comunitárias de desenvolvimento rural (Período de 
programação 2007-2013)
(COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2008)0306),

– Tendo em conta o Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo Conselho 
(C6-0239/2008),

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e os 
pareceres da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2008),

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 n..º 2 do 
artigo 250.º 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.

Ateração 1

Proposta de decisão – acto modificativo

Anexo – ponto 2
Decisão 2006/144/CE
Anexo –parte 3 – ponto 3.4-A – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

i) Em especial, o apoio ao investimento ao 
abrigo do eixo 1 pode ser canalizado para a 
compra de máquinas e equipamento que 
permitam poupar energia, água e outros 
factores de produção, bem como para a 
produção de energia renovável para 
utilização na exploração agrícola. Nos 
sectores agro-alimentar e silvícola, o apoio 
ao investimento deve contribuir para 
desenvolver formas mais inovadoras e mais 
sustentáveis de transformação de 
biocombustível;

i) Em especial, o apoio ao investimento ao 
abrigo do eixo 1 pode ser canalizado para a 
compra de máquinas e equipamento que 
permitam poupar energia, água e outros 
factores de produção, bem como para a 
produção de energia renovável para 
utilização na exploração agrícola. Nos 
sectores agro-alimentar e silvícola, o apoio 
ao investimento deve contribuir para 
desenvolver formas mais inovadoras e mais 
sustentáveis de substituição dos 
combustíveis fósseis e de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, 
incluindo agro-combustíveis de segunda 
geraçãol;

Or. fr

Justificação

Atendendo ao seu fraco potencial energético e ecológico, será conveniente não incentivar a 
produção de agro-combustíveis de primeira geração.
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