
PR\555685PT.doc PE 353.652v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2004/0233(CNS)

15.2.2005

*
PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à conclusão, em nome da 
Comunidade Europeia, do Acordo entre a Comunidade Europeia e a 
Confederação Helvética respeitante à participação deste país na Agência 
Europeia do Ambiente e na Rede Europeia de Informação e de Observação do 
Ambiente
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Relator: Karl-Heinz Florenz



PE 353.652v01-00 2/5 PR\555685PT.doc

PT

PR_CNS_art51app

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de decisão do  Conselho relativa à conclusão, em nome da Comunidade 
Europeia, do Acordo entre a Comunidade Europeia e a Confederação Helvética 
respeitante à participação deste país na Agência Europeia do Ambiente e na Rede 
Europeia de Informação e de Observação do Ambiente
(COM(2004)0658 – C6-0173/2004 – 2004/0233(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2004)0658)1,

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 175º, conjugado com o n.º 2, primeiro parágrafo, primeiro 
período, e com o n.º 4 do artigo 300º, do Tratado CE,

– Tendo em conta o nº 3, primeiro parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE, nos termos dos 
quais foi consultado pelo Conselho (C6-0173/2004),

– Tendo em conta o artigo 51º e o nº 7 do artigo 83º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos (A6-0000/2005),

1. Aprova a conclusão do Acordo;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão, aos Governos e aos Parlamentos dos Estados-Membros e à Confederação 
Helvética.

  
1 Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Suíça é um dos principais países europeus que não possui qualquer tipo de participação na 
Agência Europeia do Ambiente, apesar das informações e dos conhecimentos valiosos que 
possui sobre os Alpes. Em 1999, a Confederação Helvética apresentou um pedido oficial de 
adesão à Agência Europeia do Ambiente, tendo o processo das negociações de adesão sido 
concluído em Junho de 2004. As propostas de decisão do Conselho consagrarão a entrada 
simultânea da Suíça na Agência Europeia do Ambiente (AEA) e na Rede Europeia de 
Informação e de Observação do Ambiente (EIONET).

O Acordo permite que a Suíça participe plenamente no programa de trabalhos da AEA. O 
documento proporciona-lhe condições idênticas às que regem a participação dos países que 
actualmente integram a AEA e não fazem parte da União Europeia (Liechtenstein, Islândia e 
Noruega) e idênticas às que foram negociadas para a participação dos países candidatos.

O Acordo é celebrado por um período de tempo ilimitado. A AEA considerará a Suíça como 
um Estado-Membro, o que significa que aquele país beneficiará de igualdade de tratamento 
no que diz respeito ao fornecimento de dados sobre o ambiente, de informação e análise, bem 
como de disposições em matéria de pessoal, de contratos com terceiros e de designação de 
Centros Temáticos e das respectivas modalidades de participação.

A Suíça terá de criar uma infra-estrutura susceptível de fornecer dados e informações 
normalizadas sobre o estado do ambiente no seu próprio território, terá de prestar uma 
contribuição financeira para o orçamento da Agência, a fim de cobrir os custos da sua 
participação, e usufruirá igualmente do direito de integrar o respectivo Conselho de 
Administração, embora sem direito de voto.

Os benefícios do Acordo são múltiplos. Por um lado, a disponibilização de informações 
fidedignas e comparáveis sobre o estado em que se encontra o ambiente na Europa tornar-se-á 
mais fácil e rigorosa. Por outro lado, o Acordo permitirá igualmente uma melhor integração 
das avaliações e dos dados repertoriados sobre os ecossistemas comuns à Suíça e aos países 
limítrofes.


