
PA\1187817RO.docx PE640.656v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2019/0076(NLE)

2.9.2019

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru pescuit

privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de 
parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și 
Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului 
acord de parteneriat
(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

Raportor pentru aviz: Olivier Chastel



PE640.656v01-00 2/4 PA\1187817RO.docx

RO

PA_Leg_Consent



PA\1187817RO.docx 3/4 PE640.656v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a negociat, în numele Uniunii Europene, un nou acord de parteneriat în domeniul 
pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia, precum și un nou 
protocol de punere în aplicare a acordului de parteneriat. Acordul de parteneriat și protocolul 
au fost parafate după încheierea negocierilor, la 19 octombrie 2018. Acordul de parteneriat 
abrogă acordul precedent încheiat între Guvernul Republicii Gambia și Comunitatea 
Economică Europeană privind pescuitul în largul coastelor Gambiei, care a intrat în vigoare la 
2 iunie 1987.

Obiectivul principal al noului acord este de a furniza un cadru actualizat, și anume, care să 
țină seama de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de 
dimensiunea externă a acesteia, în vederea realizării unui parteneriat strategic în domeniul 
pescuitului între Uniunea Europeană și Gambia. 

Obiectivul protocolului este de a permite Uniunii Europene și Republicii Gambia să 
colaboreze mai strâns pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și o 
exploatare responsabilă a resurselor piscicole în apele Gambiei. De asemenea, protocolul 
urmărește să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în apele Gambiei, 
ținând cont de evaluările științifice disponibile, în special de cele realizate de Comitetul 
pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), și respectând cele mai bune 
avize științifice disponibile și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea 
Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. Protocolul prevede 
posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă; 
10 nave de pescuit cu momeală; 3 traulere (pentru pescuitul merluciului senegalez, specie 
demersală de adâncime). 

Contribuția financiară anuală este de 550 000 EUR și se bazează pe:

- o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole din zona de pescuit a Gambiei, în valoare 
de 275 000 EUR, corespunzând unui tonaj de referință de 3 300 de tone pe an pentru speciile 
mari migratoare, 

- un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Gambia, în 
valoare de 275 000 EUR pe an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în 
materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime ale Gambiei. 

Negocierea unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu Gambia face parte 
din acțiunea externă a Uniunii față de țările ACP și ține seama în special de obiectivele 
Uniunii în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului. Noul 
acord și noul protocol au o durată de șase ani de la data aplicării provizorii.

Comisia va fi autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului ce 
urmează a fi adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande 
Parlamentului aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de 
parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia, 
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precum și a protocolului de punere în aplicare a acestui acord de parteneriat.


