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BG 

B8-1399/2016 

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно риболовните 

дейности по улов на риба меч в Средиземно море  

Европейският парламент, 

– като взе предвид значението на риболовните дейности по улов на 

средиземноморска риба меч за Европа, и по-специално за Испания и Италия, 

– като взе предвид препоръката на Международната комисия за опазване на рибата 

тон в Атлантическия океан (ICCAT), с която се установява многогодишен план за 

възстановяване на популацията на средиземноморската риба меч, който 

предвижда ограничения на улова, 

– като взе предвид член 133 от своя правилник, 

A. като има предвид, че според становището на Консултативния съвет за Средиземно 

море (MEDAC) относно средиземноморската риба меч, прието на 15 март 2016 г., 

уловът на този вид риба не може да се управлява със система, включваща общ 

допустим улов (ОДУ) и квоти; 

1. призовава Комисията да използва 2015 г. като референтна година по отношение 

на улова на риба меч при разпределянето на ОДУ и квоти с оглед на факта, че ако 

се използват данните от предходните години, те може да включват незаконния 

улов с плаващи мрежи; 

2. призовава Комисията да определи справедливи и еднакви критерии, които да 

вземат предвид социално-икономическите аспекти на традиционния флот за улов 

на средиземноморска риба меч; 

3. призовава Комисията да установи период на забрана за използване на флотата от 

кораби с парагади за улов на повърхността, който да продължава от януари до 

март; 

4. призовава Съвета да предостави информация на Парламента относно основните 

указания за водене на преговорите, които дава на Комисията, съгласно 

предвиденото в член 218, параграф 10 от Договора от Лисабон. 


