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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).
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação 
do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a 
República de Cabo Verde (2019–2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Aprovação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (08662/2019),

– Tendo em conta o Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no Domínio da Pesca 
entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024) (08668/2019),

– Tendo em conta o pedido de aprovação que o Conselho apresentou, nos termos dos 
artigos 43.º e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), subalínea v), e do 
artigo 218.º, n.º 7 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(C9-0004/2019),

– Tendo em conta a sua resolução não legislativa, de ...1, sobre o projeto de decisão,

– Tendo em conta o artigo 105.º, n.ºs 1 e 4, e o artigo 114º, n.º 7, do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Desenvolvimento e da Comissão dos 
Orçamentos,

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas (A9-0024/2020),

1. Aprova a celebração do acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e à República de Cabo 
Verde.

1 Textos Aprovados, P9_TA(0000)0000.
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3.12.2019

PARECER DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO

dirigido à Comissão das Pescas

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do 
Acordo de Parceria no Domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de 
Cabo Verde (2019–2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Relatora de parecer: Catherine Chabaud

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da Pesca Sustentável concluído em 2006 entre a União 
Europeia e Cabo Verde é um acordo de pesca de atum. O anterior protocolo, celebrado por 
um período de 4 anos, caducou em dezembro de 2018.  

À semelhança do anterior, o novo protocolo, que abrange o período 2019-2024, tem de 
cumprir o disposto no regulamento relativo à política comum das pescas (PCP), que coloca a 
tónica, em especial, na pesca sustentável e na boa governação, reconhecendo simultaneamente 
a importância da coerência das políticas entre a PCP, os objetivos da União em matéria de 
cooperação para o desenvolvimento e os objetivos de um desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente o objetivo 14.

A contrapartida financeira anual para o novo protocolo ascende a 750 000 EUR. Esta verba 
total divide-se num montante anual de 400 000 EUR pelo acesso à zona de pesca (com uma 
tonelagem de referência de 8 000 toneladas por ano) e de 350 000 EUR para a aplicação da 
estratégia nacional de pesca e da economia azul. 

No que diz respeito ao apoio setorial, caberá assinalar que este montante representa um 
aumento em relação ao protocolo anterior, como contrapartida de uma tonelagem de 
referência que aumentou 60%. 

Tendo em conta a importância dos desafios económicos, sociais e ambientais enfrentados por 
Cabo Verde, a relatora considera que o presente Protocolo e a totalidade da contrapartida 
financeira da Comunidade devem apoiar as seguintes prioridades: 

- promover uma economia azul sustentável, prestando especial atenção ao setor da pesca 
artesanal local, à modernização das infraestruturas portuárias e ao papel das mulheres, que 
estão fortemente envolvidas na comercialização e na transformação; neste contexto, e tal 
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como referido pela ONG CAPE2, um apoio à formação ou a pequenas infraestruturas da 
cadeia de frio seria particularmente pertinente;

- reforçar o conhecimento desta região oceânica e a cooperação científica, nomeadamente 
permitindo que cientistas locais embarquem nos navios que operam nesta zona; tal implica 
igualmente ter um conhecimento preciso dos efeitos cumulativos dos vários acordos de pesca 
concluídos por Cabo Verde com países terceiros sobre o estado dos recursos haliêuticos nesta 
região oceânica, a fim de garantir que o setor da pesca local possa continuar a desenvolver-se;

- participar num contributo ambicioso da UE e de Cabo Verde para a Década do Oceano;

- reforçar o acompanhamento, o controlo e a vigilância, a fim de impedir a pesca INN; a este 
respeito, há que estabelecer uma estreita coordenação entre as atividades de apoio setorial e os 
outros programas da União Europeia neste domínio, nomeadamente através do programa 
regional para a melhoria da governação regional das pescas na África Ocidental;

- lutar contra a poluição, apoiando a recolha de plásticos pelos pescadores locais;

A relatora considera igualmente que deve ser prestada especial atenção aos seguintes aspetos: 

- os dados sobre as capturas de tubarões pelágicos por parte de alguns navios europeus são 
insuficientes; tendo em conta a vulnerabilidade cientificamente documentada destas espécies, 
é essencial melhorar a recolha e a análise de dados, a fim de garantir que os navios europeus 
não participem na sua sobre-exploração;

- assegurar um maior grau de transparência na utilização da contrapartida financeira da União, 
a fim de avaliar melhor o seu impacto no desenvolvimento de uma economia azul que 
beneficie a população de Cabo Verde no seu conjunto. 

A relatora considera que o novo protocolo pode incentivar a exploração responsável e 
sustentável dos recursos haliêuticos e ser coerente com os objetivos dos acordos de pesca 
sustentável e da cooperação para o desenvolvimento, uma vez que são fornecidos dados mais 
concretos sobre o controlo da utilização dos fundos da UE.
 

******

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria 
de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho relativa à celebração 
do Protocolo de Execução do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade 
Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024).

2 Coligação para Acordos de Pesca Equitativos
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no 
domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo 
Verde (2019-2024)

Referências 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Comissão competente quanto ao fundo PECH

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

DEVE
15.7.2019

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Catherine Chabaud
17.9.2019

Exame em comissão 7.11.2019

Data de aprovação 3.12.2019

Resultado da votação final +:
–:
0:

22
2
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, 
Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula 
Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Carlos Zorrinho
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL
NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

22 +
ECR Beata Kempa

GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

Renew Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

2 -
ID Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

0 0

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções
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12.12.2019

PARECER DA COMISSÃO DOS ORÇAMENTOS

dirigido à Comissão das Pescas

sobre o projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do Protocolo de Aplicação do 
Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo 
Verde (2019-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Relatora de parecer: Margarida Marques

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de 
Cabo Verde1 entrou em vigor em 30 de março de 20072. O atual protocolo ao acordo entrou em 
vigor em 23 de dezembro de 2014 e caducou em 22 de dezembro de 2018. 

Com base nas diretrizes de negociação pertinentes3, a Comissão negociou com o Governo da 
República de Cabo Verde (a seguir designada por «Cabo Verde») um novo protocolo ao 
referido acordo. Na sequência dessas negociações, foi rubricado um novo protocolo em 12 
de outubro de 2018. Este protocolo abrange um período de cinco anos a contar da data de início 
da sua aplicação provisória, ou seja, a contar da data da sua assinatura, como estipulado no 
artigo 15.º.

De acordo com as prioridades da reforma da política das pescas4, o novo protocolo proporciona 
possibilidades de pesca aos navios da União nas águas de Cabo Verde, com base nos melhores 
pareceres científicos disponíveis e no respeito pelas recomendações da Comissão Internacional 
para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (CICTA). O novo protocolo tem em conta os 
resultados de uma avaliação do protocolo anterior (2014-2018) e de uma avaliação prospetiva 
da oportunidade da celebração de um novo protocolo, ambas realizadas por peritos externos. O 
protocolo tem por objetivo permitir que a União Europeia e a República de Cabo Verde 
colaborem mais estreitamente para promover a exploração responsável dos recursos haliêuticos 
nas águas de Cabo Verde e apoiar os esforços deste país para desenvolver a economia azul, no 
interesse de ambas as partes. 

O protocolo prevê possibilidades de pesca nas seguintes categorias:

1 JO L 414 de 30.12.2006, p. 3.
2 JO L 107 de 25.4.2007, p. 7.
3 Adotadas no Conselho (Justiça e Assuntos Internos) de 4 e 5 de junho de 2018.
4 JO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
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 28 atuneiros cercadores congeladores;
 27 palangreiros de superfície;
 14 atuneiros com canas.

A negociação de um novo protocolo ao Acordo de Parceria no domínio da Pesca com Cabo 
Verde inscreve-se no quadro da ação externa da UE relativamente aos países ACP e tem 
especialmente em consideração os objetivos da União em matéria de respeito pelos princípios 
democráticos e pelos direitos humanos.

A contrapartida financeira anual da União Europeia é de 750 000 EUR e tem por base:

 A tonelagem de referência de 8 000 toneladas por ano, para a qual foi fixado um 
montante anual de 400 000 EUR ligado ao acesso em todo o período de vigência do 
protocolo; 

 O apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas e da economia azul de Cabo 
Verde, para o qual foi fixado um montante anual de 350 000 EUR em todo o período de 
vigência do protocolo. Este apoio coaduna-se com os objetivos da política nacional no 
domínio da gestão sustentável dos recursos haliêuticos continentais e marítimos de Cabo 
Verde durante todo esse período.

Os montantes anuais das dotações para autorizações e pagamentos são estabelecidos no âmbito 
do processo orçamental anual, incluindo a rubrica de reserva para os protocolos que não 
entraram em vigor no início do ano5.

A Comissão será autorizada a aprovar, em nome da União, alterações ao protocolo adotado pelo 
Comité Misto instituído no âmbito do acordo de parceria.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho relativa à celebração do 
Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a Comunidade 
Europeia e a República de Cabo Verde (2019-2024).

5 Em conformidade com o acordo interinstitucional sobre a cooperação em matéria 
orçamental (2013/C 373/01).
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PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER

Título Celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no 
domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo 
Verde (2019-2024)

Referências 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Comissão competente quanto ao fundo PECH

Parecer emitido por
       Data de comunicação em sessão

BUDG
15.7.2019

Relator(a) de parecer
       Data de designação

Margarida Marques
23.7.2019

Exame em comissão 25.11.2019

Data de aprovação 12.12.2019

Resultado da votação final +:
–:
0:

19
1
2

Deputados presentes no momento da 
votação final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco 
Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz 
Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca

Suplentes (art. 209.º, n.º 7) presentes no 
momento da votação final

Sylvie Guillaume, Herve Juvin
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER

19 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, , Bogdan Rzońca

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan,

RENEW Clotilde Armand, Valerie Hayer, Moritz Körner

S&D Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, John Howarth

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

1 -
ID Herve Juvin

2 0
ID Valentino Grant, Joachim Kuhs

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções
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PROCESSO DA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO

Título Celebração do Protocolo de Aplicação do Acordo de Parceria no 
domínio da Pesca entre a Comunidade Europeia e a República de Cabo 
Verde (2019-2024)

Referências 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Data de consulta / pedido de aprovação 23.5.2019

Comissão competente quanto ao fundo
       Data de comunicação em sessão

PECH
15.7.2019

Comissões encarregadas de emitir 
parecer
       Data de comunicação em sessão

DEVE
15.7.2019

BUDG
15.7.2019

Relatores
       Data de designação

Cláudia 
Monteiro de 
Aguiar
24.7.2019

Exame em comissão 23.7.2019 2.12.2019 20.1.2020

Data de aprovação 19.2.2020

Resultado da votação final +:
–:
0:

19
5
1

Deputados presentes no momento da 
votação final

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa 
D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco 
Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre 
Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline 
Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa 
Tardino, Javier Zarzalejos

Data de entrega 26.2.2020
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À 
MATÉRIA DE FUNDO

19 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL João Ferreira

ID Annalisa Tardino

PPE François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, 
Manuel Pizarro

5 -
GUE/NGL Anja Hazekamp

ID France Jamet

VERTS/ALE Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

1 0
NI Rosa D'Amato

Legenda dos símbolos utilizados:
+ : votos a favor
- : votos contra
0 : abstenções


