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Disposições aplicáveis à pesca na zona do acordo da CGPM (Comissão 

Geral das Pescas do Mediterrâneo) ***II 

Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 28 de outubro de 2015, sobre a posição 

do Conselho em primeira leitura tendo em vista a adoção de um regulamento do 

Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (UE) n.º 1343/2011 

relativo a determinadas disposições aplicáveis à pesca na zona do acordo da CGPM 

(Comissão Geral das Pescas do Mediterrâneo) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 

2014/0213(COD)) 

 

(Processo legislativo ordinário: segunda leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a posição do Conselho em primeira leitura (08806/1/2015 – C8-

0260/2015), 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 15 de outubro de 

20141, 

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura2 sobre a proposta da Comissão ao 

Parlamento e ao Conselho (COM(2014)0457, 

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 7, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia, 

– Tendo em conta o artigo 76.º do seu Regimento, 

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão das Pescas (A8-

0295/2015), 

1. Aprova a posição do Conselho em primeira leitura; 

2. Aprova a declaração anexa à presente resolução; 

3. Nota que o presente ato é adotado em conformidade com a posição do Conselho; 

                                                 
1  JO C 12 de 15.1.2015, p. 116. 
2  Textos Aprovados de 13.1.2015, P8_TA(2015)0005. 



 

 

4. Encarrega o seu Presidente de assinar o referido ato, conjuntamente com o Presidente 

do Conselho, nos termos do artigo 297.º, n.º 1, do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia; 

5. Encarrega o seu Secretário-Geral de assinar o ato em causa, após verificação do 

cumprimento de todos os trâmites previstos e de proceder, em concordância com o 

Secretário-Geral do Conselho, à respetiva publicação, juntamente com a Declaração do 

Parlamento Europeu que se lhe reporta, no Jornal Oficial da União Europeia; 

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

Comissão e aos parlamentos nacionais. 



 

 

ANEXO DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 

Declaração do Parlamento Europeu sobre a concessão de derrogações à utilização de redes de 

arrasto e de redes de emalhar no Mar Negro 

 

«O Parlamento Europeu declara que as disposições do artigo 15.º-A, que deverão ser 

introduzidas no Regulamento (UE) n.º 1343/2011, relativas a derrogações à proibição da 

utilização de determinadas artes de pesca nas águas costeiras do Mar Negro, são de caráter 

excecional. Estas disposições têm em conta a situação que prevalece na região, onde os 

Estados-Membros aplicaram medidas para permitir a utilização das artes em causa, em 

conformidade com as recomendações pertinentes da CGPM. O Parlamento dispunha já desta 

informação antes de a Comissão apresentar a sua proposta em apreço. Por estes motivos, o 

Parlamento aceita, no presente contexto, a modalidade que autoriza os Estados-Membros em 

causa a conceder as derrogações em questão. No entanto, o Parlamento sublinha que estas 

disposições não devem ser tomadas ou utilizadas como precedente em qualquer futuro ato 

jurídico.» 

 

 

 

 


