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SUGESTÕES

A Comissão das Pescas insta a Comissão dos Assuntos Constitucionais, competente quanto à 
matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que o Tratado de Lisboa representa, no âmbito da Política Comum da Pesca 
(PCP), uma modificação significativa do sistema de decisão visto que, a partir da sua 
entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2009, o Parlamento deixará de ser um mero órgão de 
consulta para se tornar, em termos gerais, um legislador que partilha o poder de decisão, 
em plena igualdade, com o Conselho;

2. Considera que a actual conjuntura geopolítica, económica e social, bem como a definição 
de um plano estratégico e de acção para a preservação e desenvolvimento sustentado dos 
Oceanos e Mares na Europa e no Mundo (Política Marítima Europeia), legitimam um 
poder decisório acrescido para o Parlamento no âmbito da PCP;

3. Considera que, com este novo cenário, já não é possível obviar à necessidade de rever e 
ajustar as competências da Comissão das Pescas definidas no anexo VI do seu Regimento, 
atribuições que datam da criação da Comissão das Pescas em 1994 e que sobreviveram à
grande reforma da política comum das pescas levada a cabo em 2002 e a duas mudanças 
de denominação, com as consequentes reestruturações internas da antiga Direcção-Geral 
das Pescas da Comissão, para se adequar ao novo contexto mundial da gestão das pescas;

4. Fundamenta este pedido de actualização das competências da Comissão das Pescas no 
facto de, entre as maiores mudanças que afectaram a evolução da PCP, se encontrarem, 
para além da referida reforma de 2002, as sucessivas alterações dos fundos atribuídos à 
pesca que terminaram com a retirada dos mesmos do capítulo dos fundos estruturais 
comunitários, a evolução dos acordos de pesca para acordos de parceria no domínio da 
pesca, o novo protagonismo das organizações regionais de gestão das pescas e o crescente 
papel que nelas vem desempenhando a União Europeia, a profunda transformação do 
comércio de produtos da pesca, as novas tecnologias aplicadas à pesca e a mudança de 
objectivo na gestão comum da pesca, que deverá doravante assentar numa abordagem 
ecossistémica no âmbito da nova política marítima integrada aprovada para a União;

5. Salienta a incoerência do facto de uma comissão parlamentar com poderes de co decisão 
continuar a ser uma comissão neutralizada, e recomenda, por conseguinte, que sejam 
efectuadas as mudanças necessárias para evitar esta situação;

6. Congratula-se com a nova situação, em que Parlamento e Conselho estabelecerão, de 
acordo com o procedimento legislativo ordinário, as disposições necessárias à prossecução 
dos objectivos da PCP (n.º 2 do artigo 37.º do Tratado);

7. Entende que as derrogações aplicáveis a este princípio geral, assente na paridade entre as 
duas Instituições, e que se limitam estritamente às situações previstas no Tratado, deverão 
ser adaptadas à jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre as 
derrogações às normas gerais;

8. Assinala que, em contrapartida, o n.º 3 do artigo 37.º do Tratado determina que as medidas 
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relativas à fixação e repartição das possibilidades de pesca (TAC e quotas) entre 
Estados-Membros serão da competência exclusiva do Conselho já que, neste domínio, não 
será exigida a participação do Parlamento, ao contrário da prática até agora seguida;

9. Considera que a extensão dessa exclusividade de competências deve ser estudada em 
função do conteúdo das propostas, atribuindo ao domínio da política da pesca as 
competências cujo objectivo principal consista na preservação dos recursos haliêuticos;

10. A este propósito, pensa que qualquer outro assunto que não esteja relacionado com a 
fixação das possibilidades de pesca e a repartição das quotas e que figure formalmente no 
regulamento anual, tal como questões relativas a medidas técnicas ou ao esforço de pesca, 
ou a incorporação de acordos adoptados no âmbito das organizações regionais da pesca 
(ORP) que se baseiam numa base jurídica própria, continuará sujeito ao procedimento 
legislativo ordinário, nomeadamente o processo de co-decisão;

11. Realça que, no que respeita à pesca, a União partilha as competências com os 
Estados-Membros, excepto no atinente às medidas de preservação dos recursos biológicos 
marinhos, que são da sua competência exclusiva; salienta que o novo Tratado estabelece 
um procedimento de controlo do princípio de subsidiariedade por parte dos parlamentos 
nacionais e que, no caso das competências partilhadas no domínio da pesca, os 
parlamentos nacionais dispõem de um prazo de oito semanas para enviar o seu parecer 
fundamentado sobre a proposta em questão; observa que o Conselho e o Parlamento 
deverão aguardar o fim desse prazo, já que o não respeito do princípio de subsidiariedade 
constituirá motivo de recurso perante o Tribunal de Justiça;

12. Observa que a protecção ambiental é geralmente uma matéria do domínio das 
competências partilhadas; solicita, por conseguinte, que seja clarificada a expressão 
”recursos biológicos do mar” constante do artigo 3.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, bem como as circunstâncias em que a sua conservação releva da política 
comum das pescas, a fim de melhor delimitar o domínio das competências exclusivas;

13. Regista a criação de um novo enquadramento para a adopção dos acordos internacionais 
de pesca, cuja principal inovação reside no processo de conclusão dos referidos acordos, 
já que o Tratado estabelece claramente que, antes de serem concluídos pelo Conselho, 
deverão obter a aprovação do Parlamento; salienta que, na prática, esse direito de veto vai 
alargar e reforçar, do ponto de vista do Parlamento, as disposições até agora aplicáveis, 
que apenas se referem a acordos com consequências significativas no orçamento ou que 
requerem a criação de um enquadramento institucional específico, como é o caso dos 
acordos concluídos no âmbito de uma ORP;

14. Entende que, para poder cumprir o seu papel na aprovação dos acordos de parceria no 
domínio da pesca, a Comissão das Pescas do Parlamento deverá ser continuamente 
informada pela Comissão durante o processo de negociação desses acordos;

15. Considera, neste contexto, e tal como foi já reiteradamente solicitado pelo Parlamento 
Europeu, ser imprescindível a participação, na qualidade de observador, da Comissão das 
Pescas nas comissões mistas previstas no quadro dos acordos de pesca e solicita que esta 
condição seja expressamente incluída no Acordo Interinstitucional;
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16. Observa, após ter analisado as diversas modificações que serão aplicáveis à PCP em 
conformidade com o novo Tratado, que:

- actualmente é muito difícil definir claramente o campo de aplicação do n.º 3 do artigo 
37.º do Tratado;

- o novo Tratado deverá aplicar-se a todas as propostas legislativas em curso no 
momento da sua entrada em vigor;

- o legislador (Conselho e Parlamento) dispõe de vasta margem de interpretação visto 
que, em princípio, deverá aguardar o desenrolar dos acontecimentos sem, no entanto, 
pôr de parte a possibilidade de chegar a um acordo interinstitucional que delimite mais 
claramente o campo de aplicação dos n.ºs 2 e 3 do artigo 37.º do Tratado.
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