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Alteração 21
Alain Cadec
em nome da Comissão das Pescas

Relatório A8-0381/2018
Linnéa Engström
Pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo)
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Toma conhecimento das 
declarações da Comissão anexas à 
presente resolução;

Or. en

Para conhecimento, o teor das declarações é o seguinte:

Declaração da Comissão sobre a pesca recreativa

A Comissão recorda que um dos objetivos estabelecidos na Declaração Ministerial 
MedFish4Ever, adotada em março de 2017, era o estabelecimento, tão rapidamente quanto 
possível e o mais tardar até 2020, de um conjunto de regras de base para assegurar uma gestão 
eficaz da pesca recreativa no Mediterrâneo. 

Em consonância com este objetivo, a estratégia intercalar 2017-2020 da Comissão Geral das 
Pescas do Mediterrâneo (CGPM) inclui, entre as ações a implementar na zona da CGPM, a 
avaliação dos impactos da pesca recreativa e a consideração das melhores medidas de gestão 
para regulamentar essas atividades. Neste contexto, foi criado no âmbito da CGPM um grupo 
de trabalho para a pesca recreativa, com vista a desenvolver uma metodologia regional 
harmonizada para a sua avaliação.  

A Comissão prosseguirá os seus esforços no âmbito da CGPM para atingir o objetivo 
estabelecido na Declaração MedFish4Ever.  

Declaração da Comissão sobre o coral vermelho

A Comissão recorda que as medidas de conservação adotadas no âmbito do plano regional de 
gestão adaptativa para a exploração de coral vermelho no mar Mediterrâneo [Recomendação 
CGPM/41/2017/5] assumem um caráter temporário. Estas medidas, que incluem a 
possibilidade de introduzir limitações à exploração, serão avaliadas pelo Comité Científico 
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Consultivo da CGPM em 2019 com vista à sua reapreciação no quadro da 43.ª sessão anual da 
CGPM (novembro de 2019).


