
 

 

P7_TA(2013)0522 

Acordo de Parceria no domínio da pesca UE-Marrocos: Protocolo que fixa as 

possibilidades de pesca e a contrapartida financeira *** 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 10 de dezembro de 2013, sobre o projeto 

de decisão do Conselho relativa à celebração, em nome da União Europeia, do Protocolo 

entre a União Europeia e o Reino de Marrocos que fixa as possibilidades de pesca e a 

contrapartida financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a 

União Europeia e o Reino de Marrocos (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)) 

 

(Aprovação) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o projeto de decisão do Conselho (14165/2013), 

– Tendo em conta o projeto de Protocolo entre a União Europeia e o Reino de Marrocos 

que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de 

Parceria no setor da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos (14162/2013), 

– Tendo em conta o pedido de aprovação apresentado pelo Conselho nos termos do artigo 

43.º, n.º 2, e do artigo 218.º, n.º 6, segundo parágrafo, alínea a), e n.º 7, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia (C7-0415/2013), 

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de dezembro de 2011 sobre o projeto de Decisão 

do Conselho relativa à celebração de um Protocolo entre a União Europeia e o Reino de 

Marrocos que fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no 

Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e o Reino de Marrocos1, 

– Tendo em conta a sua resolução de 14 de dezembro de 2011 sobre o futuro Protocolo que 

fixa as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas no Acordo de 

Parceria no domínio da pesca entre a Comunidade Europeia e o Reino de Marrocos2, 

– Tendo em conta o artigo 81.º e o artigo 90.º, n.º 7, do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação da Comissão das Pescas e os pareceres da Comissão do 

Desenvolvimento e da Comissão dos Orçamentos (A7-0417/2013), 

1. Aprova a celebração do protocolo; 

2. Recorda o direito do Parlamento Europeu de ser informado de forma atempada e 

completa sobre a aplicação do Protocolo e sobre os seus resultados, voltando a sublinhar a 

necessidade de facilitar a participação de representantes do Parlamento Europeu como 

observadores nas reuniões da comissão mista prevista no artigo 10.º do Acordo de Pescas; 

solicita, além disso, que seja fornecida ao Parlamento documentação sobre as orientações, 

os objetivos e os indicadores relativos ao capítulo sobre o apoio à política setorial das 

pescas em Marrocos, bem como toda a informação necessária para uma monitorização 

                                                 
1  JO C 168 E de 14.6.2013, p. 155. 
2  JO C 168 E de 14.6.2013, p. 8. 



 

 

adequada dos aspetos incluídos no artigo 6.º do Protocolo, incluindo o relatório final que 

deve ser apresentado por Marrocos sobre a execução do programa de apoio setorial; 

reitera igualmente o seu pedido à Comissão para que apresente ao Parlamento Europeu 

um relatório completo sobre os resultados e o funcionamento do Protocolo em vigor, 

antes de iniciar as negociações relativas a um novo Protocolo; 

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

Comissão e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros e do Reino de Marrocos. 

 


