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Legenda dos símbolos utilizados

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 pelo 
projecto de acto)
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da União 
Europeia, do Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo da 
Convenção para a Protecção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo
(COM(2010)0030 – C7-xxxx/2010 – 2010/0016(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta proposta de decisão do Conselho (COM(2010)0030),

– Tendo em conta o n.º 1 do artigo 192.º, bem como o segundo parágrafo da alínea a) do n.º 
6 do artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 81.º e o n.º 8 do artigo 90.º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar (A7-0000/2010),

1. Aprova a conclusão do protocolo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão publicou, em 19 de Fevereiro de 2010, uma proposta1 de decisão do Conselho 
relativa à conclusão, em nome da União Europeia, do Protocolo sobre a Gestão Integrada da 
Zona Costeira do Mediterrâneo (Protocolo GIZCM) da Convenção para a Protecção do Meio 
Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo. Esta Convenção, mais conhecida por 
"Convenção de Barcelona", foi inicialmente assinada em 16 de Fevereiro de 1976 e alterada 
em 10 de Junho de 1995.

A União Europeia é Parte Contratante na Convenção de Barcelona, tal como todos os seus 
Estados-Membros costeiros do Mediterrâneo. Nos termos do n.º 3 do artigo 4.º da Convenção, 
as Partes devem promover a gestão integrada da zona costeira, tendo em conta a protecção das 
zonas de interesse ecológico e paisagístico e a utilização racional dos recursos naturais.

O Protocolo GIZCM apresenta os objectivos e princípios gerais de uma gestão integrada da 
zona costeira, como a utilização sustentável dos recursos naturais e a preservação dos 
ecossistemas costeiros. Contém igualmente disposições específicas relativas às actividades 
económicas nas zonas costeiras, como a construção, o turismo, a pesca, a aquicultura e as 
actividades marítimas, bem como aos instrumentos para a gestão integrada da zona costeira 
(como avaliações ambientais, estratégias nacionais e mecanismos de monitorização).

O Protocolo GIZCM já foi aprovado em nome da Comunidade Europeia, sob reserva da sua 
conclusão em data ulterior pelo Conselho, em conformidade com a Decisão do Conselho, de 4 
de Dezembro de 2008, relativa à assinatura do Protocolo GIZCM2. A Comissão propõe agora, 
por meio da proposta de decisão do Conselho atrás referida, que o Conselho proceda à 
conclusão do Protocolo em nome da UE.

Em virtude da alínea a) do n.º 6 do artigo 218.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Conselho deve obter a aprovação do Parlamento Europeu antes de adoptar a 
decisão relativa à conclusão do Protocolo.

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar propõe que o 
Parlamento aprove a conclusão do Protocolo GIZCM e, por conseguinte, a adopção da 
decisão do Conselho.

                                               
1 COM(2010)0030.
2 Decisão do Conselho 2009/89/CE, de 4 de Dezembro de 2008, relativa à assinatura, em nome da Comunidade 
Europeia, do Protocolo sobre a Gestão Integrada da Zona Costeira do Mediterrâneo da Convenção para a 
Protecção do Meio Marinho e da Região Costeira do Mediterrâneo (JO L 34 de 4.2.2009, p. 17).


