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PR_COD_1amCom 

 

 

 

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 no projeto 

de ato.) 

 

 

 

 

 

Alterações a um projeto de ato 

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas 
 

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 

As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 

e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 

coluna da direita. 

 

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 

passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 

a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 

comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 

respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.  

 

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 

consolidado 

 

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 

suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ ou rasurados. As substituições 

são assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, 

ou rasurando, o texto substituído.  

Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 

serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas. 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança 

Marítima 

(COM(2015)0667 — C8-0404/2015 — 2015/0313(COD)) 

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

— Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2015)0667), 

— Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 100.º, n.º 2, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada 

pela Comissão (C8-0404/2015), 

— Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

— Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 16 de março 

de 20161, 

— Após consulta do Comité das Regiões, 

— Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento, 

— Tendo em conta o relatório da Comissão dos Transportes e do Turismo e o parecer da 

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A8-0215/2016), 

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 

substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

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

Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais. 

                                                 
1  Ainda não publicado no Jornal Oficial. 
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24.5.2016 

PARECER EM NOME DA COMISSÃO DAS LIBERDADES CÍVICAS, DA JUSTIÇA 
E DOS ASSUNTOS INTERNOS 

dirigido à Comissão dos Transportes e do Turismo 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 

Regulamento (CE) n.º 1406/2002 que institui a Agência Europeia da Segurança Marítima 

(COM(2015)0667 – C8-0404/2015 – 2015/0313(COD)) 

Relator: Artis Pabriks 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 

Transportes e do Turismo, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 (novo) 

Regulamento (CE) n.º 1406/2002 

Artigo 2-B  

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Agência, em cooperação com a 

Agência Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas, apoia as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira a nível nacional ou da União e, se 

for caso disso, ao nível internacional, 

mediante: 

1. A Agência, em cooperação com a 

Agência Europeia da Guarda Costeira e de 

Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas, apoia as autoridades 

nacionais que exercem funções de guarda 

costeira a nível nacional ou da União e, se 

for caso disso, ao nível internacional, 

mediante: 

(a) Partilha de informações geradas 

pela fusão e análise de dados disponíveis 

nos sistemas de comunicação dos navios e 

noutros sistemas de informação alojados ou 

acessíveis às agências, em conformidade 

(a) Partilha de informações geradas 

pela fusão e análise de dados disponíveis 

nos sistemas de comunicação dos navios e 

noutros sistemas de informação alojados ou 

acessíveis às agências, em conformidade 
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com as respetivas bases jurídicas e sem 

prejuízo dos direitos de propriedade dos 

Estados-Membros sobre esses dados; 

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, como os 

sistemas de aeronaves telepilotadas; 

(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) Reforço das capacidades através da 

elaboração de orientações, recomendações 

e boas práticas, e do apoio à formação e 

intercâmbio de pessoal, com vista a 

melhorar o intercâmbio de informações e 

a cooperação relativamente às funções de 

guarda costeira; 

(c) Reforço das capacidades através da 

elaboração de orientações, recomendações 

e boas práticas, bem como da prestação de 

formação e do intercâmbio de pessoal; 

 (c-A) Melhoria do intercâmbio de 

informações e da cooperação no domínio 

da guarda costeira e dos riscos 

emergentes no domínio marítimo; 

(d) Partilha de capacidades, incluindo o 

planeamento e a execução de operações 

polivalentes, e partilha de recursos e outras 

competências entre setores e países. 

(d) Partilha de capacidades, incluindo o 

planeamento e a execução de operações 

polivalentes, e partilha de recursos e outras 

competências entre setores e países. 

2. As modalidades de cooperação em 

funções de guarda costeira da Agência com 

a Agência Europeia da Guarda Costeira e 

de Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas devem ser 

determinadas através de um acordo de 

trabalho, em conformidade com as regras 

financeiras aplicáveis às agências. 

2. As modalidades de cooperação em 

funções de guarda costeira da Agência com 

a Agência Europeia da Guarda Costeira e 

de Fronteiras e com a Agência Europeia de 

Controlo das Pescas devem ser 

determinadas através de um acordo de 

trabalho, em conformidade com os 

respetivos mandatos e as regras financeiras 

aplicáveis às agências. 

3. A Comissão pode adotar, sob a 

forma de recomendação, um manual 

prático sobre cooperação europeia em 

funções de guarda costeira, que formule 

diretrizes, recomendações e boas práticas 

para o intercâmbio de informações e a 

cooperação a nível nacional, da União e 

internacional.» 

3. A Comissão pode adotar, sob a 

forma de recomendação, um manual 

prático sobre cooperação europeia em 

funções de guarda costeira, que formule 

diretrizes, recomendações e boas práticas 

para o intercâmbio de informações e a 

cooperação a nível nacional, da União e 

internacional.» 
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