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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 pela Comunidade 
Europeia do Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migradoras da 
África-Eurásia
(COM(2004)0531 – C6-0048/2005 – 2004/0181(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta de decisão do Conselho (COM(2004)531)1,

– Tendo em conta o Acordo sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migradoras da 
África-Eurásia,

– Tendo em conta o número 1 do artigo 175º e o nº 2, primeira frase do primeiro parágrafo, 
do artigo 300º, do Tratado CE,

– Tendo em conta o nº 3, primeiro parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE, nos termos do 
qual foi consultado pelo Conselho (C6-0048/2005),

– 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 (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta de decisão do Conselho com as alterações nela introduzidas e aprova a 
celebração do acordo;

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

Texto do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Preâmbulo, Base Jurídica

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º, em conjunção o n.º 2, 
primeira frase do primeiro parágrafo do 
artigo 300.º e o n.º 3, primeiro parágrafo do 

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
n.º 1 do artigo 175.º, em conjunção o n.º 2, 
primeira frase do primeiro parágrafo do 
artigo 300.º, o n.º 3, primeiro parágrafo, e o 

  
1 JO C de 23.3.2005, p. xxx.
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artigo 300.º, nº 4 do artigo 300.º,

Justificação

Mandato conferido à Comissão, nos termos do artigo 3º da Decisão. 

Alteração 2
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) As aves migradoras representam 
uma parte considerável da diversidade 
específica e devem - em conformidade 
com a Convenção sobre a Diversidade 
Biológica (CDB), de 1992 - ser 
conservadas para as gerações vindouras.

Justificação

A Convenção também deve ser encarada como contributo para o desenvolvimento 
sustentável.

Alteração 3
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Sempre que negoceia alterações ao 
plano de acção em nome da Comunidade, 
e no âmbito do mandato que lhe é 
conferido, a Comissão deverá ter em 
especial conta as medidas de conservação 
enumeradas no artigo III da Convenção.

Justificação

Este aspecto está previsto no nº 3 do artigo IV da Convenção e deve ser tido em conta pela 
Comissão ao negociar alterações ao plano de acção.
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Alteração 4
Artigo 3

A Comissão é autorizada a negociar e 
aprovar, em nome da Comunidade, 
quaisquer alterações ao plano de acção 
previsto no artigo IV do acordo e as 
alterações ao Acordo previstas no artigo 
X. A Comissão deve conduzir estas 
negociações em consulta com um comité 
especial designado pelo Conselho. A 
Comissão deve garantir que as decisões 
adoptadas ao abrigo do Acordo são 
conformes com a legislação comunitária 
em vigor e com os objectivos das políticas 
comunitárias.

Relativamente a assuntos que recaiam na 
esfera de competências da Comunidade, a 
Comissão é autorizada a aprovar, em nome 
da Comunidade, alterações aos anexos do 
acordo previstas no nº 5 do artigo X do 
Acordo.

A Comissão é apoiada pelo Conselho na 
execução destas tarefas.

Caso uma alteração aos anexos do 
Acordo não seja transposta para as 
respectivas disposições jurídicas da 
Comunidade no prazo de noventa dias a 
contar da sua aprovação pela Conferência 
das Partes, a Comissão formula uma 
reserva em relação à referida alteração, 
mediante notificação por escrito da 
entidade depositária, nos termos do nº 6 
do artigo X. Se a alteração for transposta 
no período subsequente, a Comissão 
retira imediatamente a notificação.

Justificação

O mandato de negociação conferido à Comissão deve limitar-se à negociação dos anexos à 
Convenção. Não obstante, é conveniente delegar na Comissão a execução do direito de 
reserva, previsto no nº 6 do artigo X do Acordo. 



PE 355.721v01-00 8/8 PR\561420PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1) Antecedentes

A presente Decisão do Conselho prevê a conclusão pela Comunidade Europeia do Acordo 
sobre a Conservação das Aves Aquáticas Migradoras da África-Eurásia (AEWA). O Acordo 
foi assinado em nome da Comunidade em 1 de Setembro de 1997 e entrou em vigor em 1 de 
Novembro de 1999.

Trata-se de um dos acordos previstos no artigo IV da Convenção sobre a Conservação das 
Espécies Migratórias Pertencentes à Fauna Selvagem, os quais devem ser celebrados para 
proteger as espécies migratórias cujo estado de conservação é desfavorável.

O AEWA protege 235 espécies de aves ecologicamente dependentes das zonas húmidas, 
especialmente na África e na Eurásia. O Acordo exige, em especial, medidas coordenadas 
para atingir e manter um estado de conservação favorável das aves aquáticas migradoras da 
África-Eurásia. O anexo III (plano de acção) especifica as acções a empreender pelas Partes 
relativamente às espécies prioritárias, de acordo com as medidas gerais de conservação 
especificadas no artigo III do Acordo.

2) Teor da proposta da Comissão

A Comissão propõe que o Acordo seja aprovado em nome da Comunidade e que o Presidente 
do Conselho seja autorizado a designar as pessoas habilitadas a depositar o instrumento de 
aprovação. A Comissão é mandatada para negociar todas as alterações ao plano de acção e as 
eventuais modificações do Acordo, previstas no artigo X. 

3) Parecer do relator

O relator considera que a conclusão do Acordo é uma medida importante para a  conservação 
das espécies migratórias pertencentes à fauna selvagem e considera que o mesmo vem 
completar a legislação comunitária já existente.

O relator lamenta que, na sequência da fixação de uma nova data para a terceira sessão da 
reunião das partes (MOP-3), em Dacar (Senegal), a Comunidade não se possa tornar Parte ao 
Acordo a tempo dessa sessão.

Além disso, considera que o mandato de negociação da Comissão (artigo 3º) é demasiado 
vasto. Não é conveniente habilitar a Comissão a negociar qualquer alteração ao Acordo. Pelo 
contrário, o mandato de negociação deveria limitar-se - como geralmente acontece no caso de 
acordos internacionais - aos anexos do Acordo (ou seja, às alterações previstas no nº 5 do 
artigo X).

Por motivos de pragmatismo e eficácia, deve delegar-se na Comissão o direito de formular 
uma reserva relativamente a uma alteração, em conformidade com o disposto no nº 5 do artigo 
X. 
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