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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão negociou, em nome da União Europeia, um novo acordo de parceria no domínio 
da pesca sustentável entre a União Europeia e a República da Gâmbia, bem como um novo 
protocolo de aplicação do acordo de parceria. O acordo de parceria e o protocolo foram 
rubricados no final das negociações, em 19 de outubro de 2018. O acordo de parceria revoga 
o anterior acordo entre a Comunidade Económica Europeia e o Governo da República da 
Gâmbia relativo à pesca ao largo da costa da Gâmbia, que entrou em vigor em 2 de junho de 
1987.

Pretende-se que o novo acordo constitua, sobretudo, um quadro atualizado, que tenha em 
conta as prioridades da política comum das pescas reformada e a sua dimensão externa, com 
vista a uma parceria estratégica no domínio da pesca entre a União Europeia e a República da 
Gâmbia. 

O protocolo visa permitir uma colaboração mais estreita entre a União Europeia e a República 
da Gâmbia, a fim de promover uma política de pescas sustentável e a exploração responsável 
dos recursos haliêuticos nas águas gambianas. Além disso, o protocolo deverá proporcionar 
aos navios da União Europeia possibilidades de pesca em águas gambianas, tendo em conta as 
avaliações científicas disponíveis, nomeadamente as do Comité das Pescas do Atlântico 
Centro-Este (COPACE), no respeito dos melhores pareceres científicos e das recomendações 
da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (CICTA) e nos 
limites do excedente disponível. O protocolo prevê possibilidades de pesca para as seguintes 
categorias: 28 atuneiros cercadores; 10 navios de pesca com canas; 3 arrastões (de pesca 
dirigida à pescada-negra, uma espécie demersal de profundidade). 

A contribuição financeira anual é de 550 000 EUR e tem por base:

— Um montante anual de 275 000 EUR para o acesso aos recursos haliêuticos na zona de 
pesca gambiana, equivalente a uma tonelagem de referência, para espécies altamente 
migradoras, de 3 300 toneladas por ano; 

— O apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas da Gâmbia, num montante de 
275 000 EUR por ano. Este apoio coaduna-se com os objetivos de política nacional no 
domínio da gestão sustentável dos recursos haliêuticos continentais e marítimos da Gâmbia. 

A negociação de um novo acordo de parceria com a Gâmbia no domínio da pesca inscreve-se 
no quadro da ação externa da União relativamente aos países ACP e tem especialmente em 
consideração os objetivos da União em matéria de respeito dos princípios democráticos e dos 
direitos humanos. O novo acordo e o novo protocolo abrangem um período de seis anos a 
contar da data de aplicação provisória.

A Comissão será autorizada a aprovar, em nome da União, as alterações ao Protocolo a adotar 
pelo Comité Misto instituído no âmbito do Acordo de Parceria.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, competente quanto à matéria de 
fundo, a recomendar que o Parlamento dê a sua aprovação ao projeto de decisão do Conselho 
relativa à celebração do acordo de parceria no domínio da pesca sustentável entre a União 
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Europeia e a República da Gâmbia e do seu protocolo de aplicação.


