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Proposta de regulamento
–ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO EUROPEU*

à proposta da Comissão

---------------------------------------------------------

REGULAMENTO (UE) 2016/...

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

que altera o Regulamento (CE) n.º 768/2005 do Conselho que estabelece uma Agência 

Comunitária de Controlo das Pescas 

(Texto relevante para efeitos do EEE)

* Alterações: o texto novo ou alterado é assinalado em itálico e a negrito; as supressões são indicadas 
pelo símbolo ▌.
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O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o 

artigo 43.º, n.º 2,

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia,

Após transmissão do projeto de ato legislativo aos parlamentos nacionais,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu,

Deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,
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Considerando o seguinte:

(1) As autoridades nacionais que exercem funções de guarda costeira asseguram, 

designadamente, funções de segurança, busca e salvamento, controlo das fronteiras, 

controlo das pescas, controlo aduaneiro, polícia e proteção do ambiente. 

(2) A Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras, instituída pelo Regulamento 

XX/XX1, a Agência Europeia de Controlo das Pescas e a Agência Europeia da 

Segurança Marítima, instituída pelo Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu2, apoiam as autoridades nacionais no exercício da 

maior parte destas funções. 

(3) Por conseguinte, devem reforçar a cooperação entre si e com as autoridades nacionais 

que exercem funções de guarda costeira, a fim de aumentar o conhecimento da 

situação marítima e promover uma ação coerente e eficiente em termos de custos.

(4) O Regulamento (CE) n.º 768/2005 deve, pois, ser alterado em conformidade, 

1 Regulamento XX/XX do Parlamento Europeu e do Conselho, de XX, etc.
2 Regulamento (CE) n.º 1406/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

junho de 2002, que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima (JO L 208 de 
5.8.2002, p. 1).



PE585.289v02-00 4/7 AM\1099686PT.doc

PT

ADOTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1º.

Alterações

O Regulamento (CE) n.º 768/2005 é alterado do seguinte modo:

1) No artigo 3.º, é inserida a seguinte alínea:

«j) Cooperar com a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras e com a 

Agência Europeia da Segurança Marítima, no quadro dos respetivos 

mandatos, com vista a apoiar as autoridades nacionais que exercem funções de 

guarda costeira, tal como estabelecido no artigo 7.º-A, mediante a prestação de 

serviços, informações, equipamentos e formação, bem como através da 

coordenação de operações polivalentes.»
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2) É inserido o seguinte artigo 7.º-A:

«Artigo 7.º-A

Cooperação europeia em funções de guarda costeira

1. A Agência, em cooperação com a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras e 

com a Agência Europeia da Segurança Marítima, apoia as autoridades nacionais que exercem 

funções de guarda costeira ao nível nacional ou da União e, se for caso disso, ao nível 

internacional, mediante:

a) Partilha, fusão e análise de informações ▌disponíveis nos sistemas de comunicação dos 

navios e noutros sistemas de informação existentes nas agências ou por elas acessíveis, 

em conformidade com as respetivas bases jurídicas e sem prejuízo dos direitos de 

propriedade dos Estados-Membros sobre esses dados;

b) Prestação de serviços de vigilância e de comunicação baseados em tecnologias de ponta, 

incluindo infraestruturas espaciais e terrestres e sensores instalados em qualquer tipo de 

plataforma ▌;

c) Desenvolvimento de capacidades através da elaboração de orientações, recomendações 

e boas práticas, bem como da realização de ações de formação e do intercâmbio de 

pessoal ▌;
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c-A) Reforço da troca de informações e da cooperação no âmbito do exercício das funções 

de guarda costeira, nomeadamente analisando os desafios operacionais e os riscos 

emergentes no domínio marítimo;

d) Partilha de capacidades através do planeamento e da execução de operações 

polivalentes, e partilha de recursos e outras competências, na medida em que estas 

sejam coordenadas pelas agências, com o acordo das autoridades competentes dos 

Estados-Membros em causa.

2. As modalidades de cooperação em funções de guarda costeira da Agência Europeia de 

Controlo das Pescas com a Agência Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras e com a 

Agência Europeia da Segurança Marítima devem ser determinadas através de um acordo de 

trabalho, em conformidade com os respetivos mandatos e as regras financeiras aplicáveis às 

agências. Esse acordo deve ser aprovado pelo Conselho de Administração da Agência 

Europeia da Guarda Costeira e de Fronteiras e pelos Conselhos de Administração da 

Agência Europeia da Segurança Marítima e da Agência Europeia de Controlo das Pescas.
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3. A Comissão deve, em estreita cooperação com os Estados-Membros, a Agência Europeia 

da Guarda Costeira e de Fronteiras, a Agência Europeia da Segurança Marítima e a 

Agência Europeia de Controlo das Pescas, disponibilizar um manual prático sobre a 

cooperação europeia respeitante às funções de guarda costeira, contendo orientações, 

recomendações e boas práticas para o intercâmbio de informações ▌. A Comissão deve 

adotar o manual sob a forma de recomendação.»

Artigo 2.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em 

todos os Estados Membros.

Feito em Estrasburgo,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

O Presidente O Presidente

Or. en


