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I. Въведение

 Произход на комисията по рибно стопанство

Решението за създаването на комисията по рибно стопанство беше взето на 21 юли 
1994 г. в рамките на учредителното заседание за четвъртия парламентарен мандат 
(1994—1999 г.) на Европейския парламент. Преди тази дата, въпросите, отнасящи 
се до общата политика в областта на рибарството (ОПР), се разглеждаха от работна 
група, а по-късно от подкомисия по рибно стопанство, съставена в рамките на 
комисията по земеделие.

Решението от 1994 г. се дължи на съображения от практически и политически 
характер. Действително подкомисията по рибно стопанство вече функционираше 
като истинска комисия, но с неудобствата, свързани със статута й на орган, 
зависещ от друга комисия. От друга страна все по-силен политически натиск 
имаше за цел да гарантира на сектора на рибарството мястото, което заслужаваше в 
организационната структура на Парламента, с оглед спецификата на тази 
общностна политика и значението, което тя придоби при последователните 
разширявания на Съюза.

 Значение, съдържание и цели на ОПР

Въпреки като цяло ограничения принос на сектора на рибарството за БВП на 
държавите-членки, въздействието му като източник на работни места в региони, 
където много често съществуват малко други възможности, е важно. Освен това 
секторът допринася за доставката на рибни продукти до пазара на Европейския 
съюз, който е един от най-значимите в света. Европейският съюз е една от най-
големите световни сили в областта на рибарството и аквакултурите.

В съответствие с настоящия рамков регламент за ОПР (Регламент (ЕО) 
№ 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г.) обхватът на ОПР „включва 
опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси и 
аквакултурите, както и преработката и пускането на пазара на рибни продукти и 
продукти от аквакултури“ при условие че тези дейности се извършват на 
териториите на държавите-членки или общностните води или от риболовни кораби 
на Общността, или от граждани на държавите-членки, без да се засяга основната
отговорност на държавата-членка на знамето. ОПР следва да установи 
последователни мерки, отнасящи се до опазването, управлението и експлоатацията 
на живите водни ресурси, ограничаването на въздействието на рибарството върху 
околната среда, условията за достъп до водите и ресурсите, структурната политика 
и управлението на капацитета на флота, контрола и изпълнението, аквакултурите, 
общата организация на пазарите и международните отношения. Общата политика в 
областта на рибарството гарантира „експлоатация на живите водни ресурси, която 
създава условия за необходимата устойчивост както в икономически и екологичен 
план, така и от социална гледна точка“.

Още от приемането на първите мерки в този сектор през 1970 г. и създаването на 
ОПР през 1983 г., във всички области на тази общностна политика се наблюдава
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постоянно развитие. Въпреки задълбочената реформа от 2002 г., 27 години след 
създаването си ОПР се сблъсква със значителни предизвикателства, тъй като тя 
трябва да преодолее слабостите си и, най-вече, да се справи с изчерпването на 
ресурсите и свръхкапацитета на флотите, с икономическата и социална рецесия в 
сектора, с глобализацията на пазара на рибни продукти и на аквакултури, с 
последствията от изменението на климата, с необходимостта да се даде нов тласък 
на устойчивото развитие на европейските аквакултури, както и с изискванията за 
екосистемен подход в рамките на новата интегрирана морска политика и на нейния 
екологичен стълб, рамковата директива относно морската стратегия.

 Правомощия и статут на комисията по рибно стопанство

В съответствие с приложение VІ, точка XIV към Правилника за дейността на 
ЕП комисията по рибно стопанство разполага с правомощия по въпроси, отнасящи 
се до: 
 „провеждането, развитието и управлението на общата политика в областта на 

рибното стопанство;
 опазването на рибните ресурси;
 общата организация на пазара на рибни продукти;
 структурната политика в секторите на рибното стопанство и аквакултурите, 

включително финансовите инструменти за ориентиране на рибното стопанство; 
 международните споразумения в областта на рибното стопанство.“

В рамките на шестия парламентарен мандат комисията по рибно стопанство внесе 
предложения и неколкократно поиска преформулиране на тази точка от 
приложение VI към Правилника за дейността на ЕП, за да се уточни по-добре и да 
се актуализира описанието на правомощията й в контекста на настъпилите 
междувременно промени (вж. приложение 11.3 в настоящия документ).

Досега комисията по рибно стопанство имаше така наречения „неутрален“ статут 
(който позволява пълноправен член на тази комисия в същото време да бъде 
пълноправен член на друга парламентарна комисия и заместник в трета комисия). 
На заседанието си от 12 март 2009 г., Председателският съвет на политическите 
групи в Европейския парламент реши да отмени „неутралния“ статут на комисията 
по рибно стопанство, като по този начин даде ход на внесено от комисията искане. 
От друга страна, Председателският съвет препоръча ограничаване на 
преразглеждането на приложение VІ към Правилника за дейността на ЕП до 
„технически уточнения“. Решението на ЕП от 6 май 2009 г. по този въпрос оставя 
без изменение точка ХІV от приложение VІ.

 Дейности на комисията по рибно стопанство

По време на настоящия парламентарен мандат комисията по рибно стопанство 
прие важни доклади и становища по всички тези въпроси (приложения 3, 4, 5 и 6).

Другите й дейности се състояха в: 
- организиране на публични изслушвания (приложения 8 и 14);



5/78

- въпроси с искане за устен отговор и проекти за резолюция за разглеждане на 
пленарно заседание (приложение 7);

- организиране на посещения на делегации в различни държави-членки и в 
определени трети държави (приложение 9);

- участие на членовете, в качеството на наблюдатели, в годишни срещи на 
регионалните организации в областта на рибното стопанство или в други 
международни срещи (приложение 10);

- организиране на неформални изслушвания и срещи с представители на сектора 
и на други организации или структури с интерес в областта на рибното 
стопанство (приложение 14);

- участие в семинари и конференции, организирани от други институции;
- редовно разпространение на информация до членовете чрез информационен 

бюлетин The Trawler-Le Chalutier (Траулерът) (периодична актуализация при
всяко заседание на комисията);

- възлагане на изследвания на компетентния Тематичен отдел на Генерална 
дирекция по вътрешни политики на ЕС („Структурни политики и политика на 
сближаване“) (приложение 12) и на работни семинари, организирани в рамките 
на шестия мандат (приложение 13).

Въпреки ограниченията на участието й в законодателния процес, свързани с 
обичайно прилаганата в областта на правомощията й процедура на консултация 
(член 37 от Договора за ЕО), редица предложения на комисията по рибно 
стопанство бяха изцяло или частично взети под внимание от Европейската комисия 
или от Съвета, а в някои случаи пряко или косвено повлияха на взетите решения. 
Комисията по рибно стопанство беше важна платформа за дебати и оказване на 
политически натиск, като по няколко ключови повода предостави трибуна на 
представителите на сектора, в рамките на своите заседания или посредством 
публични изслушвания, или по време на посещения на делегации в различните 
региони, при които бяха установени многобройни контакти с представители на 
сектора и с националните и регионални органи. Нека припомним също, че при 
изключителни ситуации на криза, чрез въпроси с искане за устен отговор, внесени 
до Комисията, или чрез предложения за резолюции, представени на пленарните 
заседания, комисията по рибно стопанство и нейните членове винаги 
демонстрираха внимание и готовност за действия, за да защитят интересите на 
сектора. Тази роля на комисията по рибно стопанство се утвърди като постоянна 
величина от момента на създаването й и се прояви също така в рамките на шестия 
парламентарен мандат.

 Предизвикателствата на седмия парламентарен мандат 

Европейската комисия започна преразглеждането на ОПР, предвидено в 
рамковия регламент 2371/2002, с приемането на работен документ през септември 
2008 г., публикуването на Зелена книга на 22 април 2009 г. и лансирането на 
широко обществено допитване. Новата комисия по рибно стопанство ще участва 
активно в този анализ и в изработването на бъдещата реформа. Освен това, след 
евентуалното влизане в сила на Договора от Лисабон, Парламентът и Съветът, в 
съответствие с обичайната законодателна процедура, ще установят разпоредбите, 
необходими за постигане на целите на общата политика в областта на рибарството 
(ОПР). Това положение ще доведе до по-големи промени и увеличена отговорност 
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за нашата комисия, която ще трябва да се произнася в рамките на процедурата по 
съвместно вземане на решение по ключови за бъдещето на ОПР въпроси.

Целта на настоящия документ, изготвен от секретариата на комисията по рибно 
стопанство, е да предостави обща, кратка и неизчерпателна картина на дейността 
на комисията по време на шестия парламентарен мандат, на вниманието, по-
специално, на новите членове на комисията.

II. Към единно и ефикасно прилагане на ОПР 

В рамките на последователни парламентарни мандати ЕП изразяваше съжаление по 
повод недостатъчното спазване на правилата на ОПР и на няколко пъти поиска 
подобряване на контрола от страна на държавите-членки, хармонизиране на 
критериите за осъществяване на проверки и налагане на санкции, прозрачност на 
резултатите от проверките и укрепване на системата на общностни проверки. В 
рамките на шестия парламентарен мандат ЕП активно допринесе за укрепването на 
общностната политика на контрол на ОПР, която съставлява един от основните й 
стълбове и която през последните години отбеляза значително развитие.

На 23 февруари 2005 г. ЕП изрази становището си (A6-0022/2005, докладчик: 
Elspeth ATTWOOLL, ALDE, GB) относно предложението за регламент на 
Съвета за създаване на нова Агенция на Общността за контрол на 
рибарството (CFCA), чието създаване се вписва в рамките на реформата от 
2002 г. Агенцията функционира от 2007 г. и изпълнителният й директор редовно 
участва в заседания на комисията по рибно стопанство, с цел да информира 
членовете относно дейностите на Агенцията.

На 15 февруари 2007 г. ЕП прие незаконодателна резолюция относно 
прилагането на плана на действие на ЕС за борба с незаконния, безотчетен и 
нерегламентиран риболов (НБН) (A6-0015/2007, докладчик: Marie-Hélène 
AUBERT - Verts/ALE, FR). Комисията и държавите-членки са призовани да удвоят 
усилията си, за да приложат 15-те действия, вписани в плана за действие на ЕС в 
областта на НБН риболова, приет през 2002 г. Наред с другите препоръчани 
действия, Комисията е призована да включи следните мерки в законодателното си 
предложение: създаване на регистър на Общността за плавателни съдове, които 
осъществяват НБН риболов, в който да се включат плавателните съдове от черните 
списъци на РОУРС и който следва да улесни обмена на информация между 
държавите-членки и да предостави възможност за наблюдение на плавателните 
съдове в случай на евентуална смяна на знамето; общи минимални наказания за 
сериозни нарушения трябва да бъдат приложими във всички държави-членки и 
трябва да бъдат достатъчно разубеждаващи; всички приети от РОУРС черни 
списъци на риболовни съдове и плавателни съдове за превоз на риба, включително 
техните собственици или оператори, трябва да бъдат публикувани и включени 
пряко в правото на Общността; на всички плавателните съдове в тези списъци от 
страни извън ЕС следва да се забрани да влизат в пристанища на Общността, освен 
поради форсмажорни обстоятелства или поради хуманитарни причини; законният 
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произход на рибата трябва да бъде доказан, преди да се разреши разтоварването й в 
пристанища на ЕС или вноса й на негова територия; Комисията следва да 
гарантира, че всяко лице, извършващо дейности, свързани с НБН риболов, няма да 
получава каквато и да е помощ или субсидия от фондове на Общността за 
различните си дейности и държавите-членки следва да приемат подобни мерки във 
връзка със съответните им държавни помощи. ЕП призовава също Комисията да 
помогне на развиващите се страни, най-вече на тези, с които е сключила 
споразумения в областта на рибарството, да зачитат изцяло ангажиментите от 
международния план за действие, създаден с оглед спиране на незаконния риболов.

През октомври 2007 г. Европейската комисия представи съобщение и предложение 
за регламент относно борбата срещу НБН риболова. Бяха предложени правила и 
общи условия, имащи за цел да се поддържа ефикасен режим на контрол от 
държавата на пристанището, да се установи режим на сертифициране и да се 
сближат, в общностен план, максималните равнища за налагане на санкции от 
държавите-членки в случай на сериозни нарушения на правилата на ОПР.
Приносът на ЕП в определянето на новата стратегия беше много полезен и 
предложението на Комисията включва няколко от предложенията, съдържащи се в 
горепосочената незаконодателна резолюция на ЕП от 15 февруари 2007 г. На 5 юни 
2008 г. ЕП прие законодателна резолюция относно предложението за 
регламент на Съвета относно създаването на система на Общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов (A6-0193/2008, докладчик: г-жа Marie-Hélène AUBERT -
Verts/ALE, FR). Регламент 1005/2008 беше приет от Съвета през септември 2008 г. 
и ще се прилага от 1 януари 2010 г. Заедно с Регламент 1006/2008 на Съвета от 28 
септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните 
кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на 
трети държави до водите на Общността (вж. по темата законодателна 
резолюция на ЕП от 10 април 2008 г. (A6-0072/2008, докладчик г-н Philippe 
MORILLON - ALDE, FR) и бъдещия регламент за създаване на система за контрол 
на Общността (вж. по-долу), той представлява съществен елемент от европейската 
политика за контрол на ОПР.

Накрая, на 22 април 2009 г. ЕП прие законодателна резолюция относно 
предложението за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на 
Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика 
в областта на рибарството (A6-0253/2009, докладчик Raul ROMEVA -
Verts/ALE, ЕС). ЕП подкрепя предложението на Комисията, като предлага пакет от 
изменения, отнасящи се най-вече до отлагането за юли 2013 г .  на датата на 
прилагане на някои разпоредби относно корабите с обща дължина между 10 и 15 
метра, предоставянето на финансова помощ, за която общностният бюджет 
осигурява съвместно финансиране в размер на 80%, за инсталиране на съоръжения 
за наблюдение на корабите и разполагане на електронни корабни дневници, 
увеличаване на равнището на допустима грешка на изчисленията, съдържащи се в 
корабните дневници, като на Комисията се предоставят правомощия да забранява 
риболова в реално време, да намалява квотите на държавите-членки или да откаже 
размяна на квоти. В областта на любителския риболов, който представлява много 
спорна тема, ЕП счита, че би било дискриминация спрямо стопанския риболов да 
се прилагат строги проверки и ограничения и, в същото време, нестопанският
риболов да бъде в голяма степен освободен от тях. В съответствие с предложеното 
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компромисно решение той счита, че в срок от две години след датата на влизане в 
сила на посочения регламент, държавите-членки биха могли да оценят 
въздействието от практикувания в техни води любителски риболов и да 
предоставят информация за това на Комисията. Съответната държава-членка и 
Комисията, въз основа на становищата на Научния, технически и икономически 
комитет по рибарство, следва да определят кои видове любителски риболов оказват 
значително въздействие върху рибните запаси. За видовете риболов, оказващи 
значително въздействие, съответната държава-членка, в тясно сътрудничество с 
Комисията, следва да разработи система за наблюдение, която е в състояние да 
оцени точно общия улов от любителски риболов за всеки отделен запас. Когато се 
установи, че даден любителски риболов оказва значително въздействие, уловът се 
приспада от съответните квоти на държавата-членка на знамето. Засегнатата 
държава-членка би могла да определи дял от квотата, който да бъде запазен
изключително за целите на този любителски риболов. Приемането на този
регламент от Съвета е предвидено по принцип за следващите месеци, в рамките на 
седмия парламентарен мандат. Въпросното предложение предвижда също 
разширяване на мандата на Агенцията на Общността за контрол на рибарството.

III. Опазване на ресурсите 

Осъществената през 2002 г. реформа на ОПР привилегирова по-дългосрочна 
перспектива за управлението на рибарството. Тя предвиди изготвянето на 
многогодишни планове за възстановяване на рибните запаси, разположени извън 
допустимите биологични равнища, и многогодишни планове за управление на 
другите запаси, както и постепенно прилагане на метод за управление на 
рибарството, съобразен с екосистемите.

Многогодишните планове за управление на запасите понастоящем представляват 
ключов елемент от ОПР и Европейският парламент се произнесе в рамките на 
парламентарния мандат по редица предложения на Комисията в тази област.

 Планове за управление и възстановяване (2004—2009 г.)

 Доклад MORILLON (ALDE, FR) относно предложение за регламент за
установяване на мерки за възстановяване на запасите от калкан в западната част 
на Ламанша и Гасконския залив (A6-0050/05): законодателна резолюция от 
14.04.2005 г.

 Доклад MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) относно предложението за регламент 
за установяване на мерки за възстановяването на запасите от южен хек и 
норвежки омар в Карибско море и Западния иберийски полуостров (A6-
0051/05): законодателна резолюция от 14.04.2005 г.

 Доклад KRISTENSEN (PSE, DK) относно предложението за регламент за
установяване на мерки за възстановяването на запасите от черен палтус в 
рамките на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия 
океан (A6-0116/05): законодателна резолюция от 23.06.2005 г.

 Доклад MAAT (PPE-DE, NL) относно предложението за регламент за
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установяване на мерки за възстановяването на запасите от европейска речна 
змиорка (A6-0140/06): законодателна резолюция от 16.05.2006 г. (на 
15.11.2005 г. ЕП вече беше приел незаконодателна резолюция относно план за 
действие на Общността относно възстановяването на запасите от европейска 
речна змиорка, доклад MAAT A6-0284/2005).

 Доклад MAAT (PPE-DE, NL) относно предложение за регламент за 
установяване на план за управление на риболовните стопанства, експлоатиращи 
запаси от писия и морски език в Северно море (A6-0265/2006): законодателна 
резолюция от 28.09.2006 г.

 Доклад CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) относно предложението за регламент 
на Съвета за приемане на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско 
море (A6-0163/2007): законодателна резолюция от 06.06.2007 г.

 Доклад BRAGHETTO (PPE-DE, IT) относно предложението за регламент на 
Съвета относно установяване на многогодишен план за възстановяване на 
ресурсите от червен тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море (A6-0408/07): законодателна резолюция от 14.11.2007 г.

 Доклад BUSK (ALDE, DK) относно предложението за регламент на Съвета за 
изменение на Регламент (EC) № 423/2004 във връзка с възстановяване на 
запасите от атлантическа треска (A6-0340/08): законодателна резолюция от
20.10.2008 г.

 Доклад STEVENSON (PPE-DE, GB) относно предложението за регламент на 
Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от херинга, разположен на 
запад от Шотландия (A6-0433/08): законодателна резолюция от 04.12.2008 г.

 Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно многогодишен 
план за възстановяване на ресурсите от червен тон в източната част на 
Атлантическия океан и в Средиземно море (CNS/2009/0029): законодателна 
резолюция от 12.03.2009 г., приета в рамките на неотложната процедура.

В горепосочените законодателни резолюции Парламентът предложи изменения, 
имащи за цел най-вече въвеждането на повече гъвкавост при прилагането на 
правилата, предвидени в предложенията на Комисията, позволяването на по-
голямо участие на сектора и на консултативните органи в прилагането и оценката 
на решенията, вземането предвид на регионалната специфика и особеностите на 
всяка риболовна зона, ограничаването на социално-икономическите последици от 
предвидените мерки, както и привличането на вниманието, при необходимост, 
върху недостига на наличните научни данни. Измененията на ЕП, в съответствие с 
въпросния план, се отнасяха най-вече до максималните граници на общия 
допустим улов (ТАС), до критериите за определяне на риболовното усилие, до броя 
на дните в морето, както и в определени случаи, като при плана за възстановяване 
на запасите от червен тон, до мерки, насочени към укрепване на контрола на 
прилагане на съответния план.

 За устойчив и отговорен риболов: основни приети доклади
(2004—2009 г.)

Освен това Европейският парламент прие становище относно пакет от въпроси, 
тясно свързани със защитата и опазването на рибните ресурси в рамките на 
отговорен риболов и в съответствие с принципите за устойчивост. Посочените 
доклади, понякога придружени от организиране на изслушвания и/или проучвания 
и работни семинари (вж. приложения 8, 12 и 13), се отнасяха най-вече до 
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приложимите технически мерки и инструментите за управление в подкрепа на 
устойчив риболов, както и необходимите мерки за подобряване на защитата на 
морските екосистеми. Сред посочените доклади, можем да цитираме:

Доклад FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) относно предложението за регламент 
относно мерките за управление на устойчивата експлоатация на рибните 
ресурси в Средиземно море (A6-0112/05): законодателна резолюция от
09.06.2005 г. — В края на предишния парламентарен мандат, предложението на 
Комисията беше отхвърлено от комисията по рибно стопанство, тъй като беше 
преценено, че не отчита в достатъчна степен спецификата на риболова в 
Средиземно море и на неговата флота и че са допуснати пропуски по отношение на 
консултациите със заинтересованите страни. На пленарното заседание от 1 април 
2004 г., предложението не беше подкрепено с мнозинство от изразените гласове, но 
Комисията не го оттегли и това предложение беше отново внесено в Парламента в 
началото на новия парламентарен мандат. В рамките на този доклад беше намерен 
компромис, чрез който да се създаде задоволително управление на морските 
ресурси, по-конкретно що се отнася до улова на риба тон, до използваните 
риболовни съоръжения при крайбрежния риболов и по въпроса за минималните 
размери на уловя, съвместими с размера на отворите и характеристиките на 
разрешените мрежи.

Доклад CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) относно предложението за регламент 
относно опазването, чрез технически мерки, на морските ресурси във водите на 
Балтийско море, проливите Белт и Оресунд (A6-0265/05): законодателна 
резолюция от 13.10.2005 г. — Твърде спорен в началото доклад. Бяха постигнати
компромисни решения, за да се гарантира по-добро опазване на ресурсите в този 
регион, най-вече по отношение на съоръженията за риболов и минималните 
размери на улова.

Доклад STIHLER (PSE, GB) относно преразглеждането на определени 
ограничения на достъпа в рамките на ОПР (Шетландски острови, риболовна 
зона на писия) (A6-0016/06): незаконодателна резолюция от 14.02.2006 г.) —
Чрез приемането на този доклад по собствена инициатива, Парламентът потвърди 
подкрепата си за решението на Комисията да поддържа съответните риболовни 
зони на Шетландските острови и на писията, вследствие на проведена обширна 
консултация с всички заинтересовани страни. Този доклад подчерта също важната 
роля за управлението на риболова на Регионалния консултативен съвет (РКС) за 
Северно море. Следователно консултирането с РКС се счита за полезно за оценката 
на евентуални по-нататъшни риболовни зони в този морски район.

Доклад FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) относно общностен подход в областта 
на програмите за екологично етикетиране на рибните продукти (A6-0219/06): 
незаконодателна резолюция от 07.09.2006 г. - В своята резолюция Парламентът 
поиска да бъде бързо приложен общностен подход в областта на програмите за 
екологично етикетиране на рибните продукти и продукти от аквакултури. 
Същевременно Парламентът изрази съжаление, че забавянето на тази операция е 
довело до разпространението на различни по своята стойност екологични етикети, 
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при което не е прилаган никакъв обществен контрол и което крие опасност от слаба 
достоверност и объркване сред потребителите и производителите. През 2008 г. 
Комисията обяви намерението си да представи регламент за екологично 
етикетиране на рибни продукти в рамките на първата половина на 2009 г., след 
което изглежда се отказа от него в полза на „хоризонтално“ предложение за схема 
на Общността за екомаркировка (COM (2008) 0401), обхващащо повечето 
продукти, включително рибните продукти (вж. доклад A6-105/2009 на комисията 
ENVI и становището, прието от ЕП на първо четене на 2 април 2009 г.). След като 
комисията по рибно стопанство и други взели отношение страни ясно изразиха
възраженията си по отношение на този подход, в крайна сметка беше постигнат 
двоен компромис. От една страна, Комисията се ангажира да внесе преди края на 
2009 г. „специфично“ предложение за етикетиране на рибните продукти, което да 
удостоверява главно, че тези продукти са придобити чрез устойчив риболов („от 
мрежата до пристанището“). От друга страна, прилагането на „хоризонталния“
регламент за екомаркировка спрямо рибните продукти ще се отнася по-скоро до 
условията за преработване, опаковане и транспорт („от пристанището до чинията“) 
и ще зависи, при всички положения, от резултатите на проучване на 
осъществимостта, което Комисията се ангажира да извърши и да представи преди 
края на 2011 г.

Доклад FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) относно прилагането на принципа за 
устойчивост на рибните запаси на Европейския съюз чрез максимален 
устойчив улов (МУУ) (A6-0298/2007): незаконодателна резолюция от 
06.09.2007 г. — Този доклад по собствена инициатива (при чиято подготовка беше 
организирано публично изслушване — вж. приложение 8 и 14) се застъпи за 
политика в областта на рибното стопанство, която да е по-добре адаптирана спрямо 
биологичния капацитет на рибните ресурси в етап на възстановяване. Парламентът 
счете, че все още не е достатъчно узряло предложение, имащо за цел създаването 
на МУУ, като подчерта най-вече необходимостта от създаване на система за достъп 
до ресурсите, която да благоприятства устойчивостта, да опрости техническите 
мерки и да затруднява избягването от отговорност. Счита се, че по-голяма 
гъвкавост би била от полза за конкурентоспособността на сектора, където всяко 
изменение на системата за управление следва задължително да се основава на 
подходящи от финансова гледна точка компенсаторни механизми.

Доклад SCHLYTER (Verts/ALE, SV) за политика за намаляване на нежелания 
съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското 
рибарство (A6-0495/2007): незаконодателна резолюция от 31.01.2008 г.) — Този 
доклад по собствена инициатива засяга основен проблем за сектора на рибното 
стопанство със световно значение: изхвърлянето на улов, чийто годишен обем се 
изчислява между 7 и 27 милиона тона и представлява до една четвърт от целия 
обем на улова. Подобен обем на изхвърлен улов не само вреди на околната среда, 
но и възпрепятства възстановяването на изчерпаните запаси и струва на сектора на 
рибното стопанство ценно време и енергия. Причините за изхвърлянето на улов 
варират в различните области на риболов, поради което и решенията също следва 
да бъдат съобразени със спецификата на различните конкретни случаи. Вследствие 
на това Комисията, държавите-членки и стопанските субекти от сектора бяха 
приканени да обмислят прилагането на мерки, стимулиращи подобряването на 
риболовните практики, по-специално разрешаване на повече дни за престой в 
морето или преференциален достъп до някои зони за плавателни съдове, 
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използващи по-селективни риболовни съоръжения, или лансирането на добре 
определени и уточнени пилотни проекти за ограничаване на изхвърления улов. 
Забраната за изхвърляне на улов за дадена риболовна зона ще се обмисля 
единствено при липса на други решения за период от 5 години след влизането в 
сила на новите норми.

Доклад ATTWOOLL (ALDE, GB) относно инструментите за управление, 
основаващи се на правата в рибарството (A6-0060/08): незаконодателна 
резолюция от 10.04.2008 г. - В отговор на съобщение на Комисията по същата 
тема, докладът по собствена инициатива (във връзка с който по искане на 
комисията по рибно стопанство беше организиран работен семинар — вж.
приложение 13), изтъкна предимствата и недостатъците на системите, използващи 
инструменти за управление, основаващи се на правата в рибарството. Като 
признава, че опитът в областта на управлението чрез риболовни права в държавите-
членки, които са го приложили, е довело до много положителни резултати в редица 
отношения, резолюцията подчертава също голямата степен на сложност и 
трудностите, които би предизвикало установяването на единна система, чрез 
хармонизирането на практиките на държавите-членки или чрез управление на 
общностно равнище. Парламентът счита, че е необходимо да се установят
последиците, които подобни изменения биха могли да предизвикат, по-конкретно 
по отношение на относителната стабилност и нейната роля за опазването на 
жизнеспособността на общностите, зависими от риболова, на степента на 
концентрация на собственост върху такива права и породените от нея социално-
икономически последици. Комисията е приканена да извърши цялостен анализ на 
системите на управление, прилагани понастоящем в държавите-членки. 
Парламентът счита, че определеният срок за провеждане на дебат е твърде кратък и 
призовава той да бъде продължен, така че различните съществуващи възможности, 
както и последиците от тях да бъдат правилно оценени и проучени. Следва да 
отбележим, че неотдавна беше публикувано външно проучване, поръчано по този 
въпрос от Комисията (проучването е достъпно на сайта на Европейската комисия
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Доклад MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) относно управлението на запасите от 
дълбоководни видове риби (A6-0103/2008): незаконодателна резолюция от 
08.05.2008 г. — В рамките на този доклад, по искане на комисията по рибно 
стопанство също беше организиран работен семинар (вж. приложение 13). В 
резолюцията си по въпроса Европейският парламент призова Комисията да въведе
програми за събиране на научни сведения от изследователски кораби и да извърши 
социално-икономическа оценка на риболова в дълбоки води, като същевременно 
анализира въздействието на новите ограничения на риболовното усилие в сектора.
Комисията и държавите-членки от своя страна са призовани да установят общи 
водещи насоки и да обменят най-добри практики, за да постигнат по-добро 
прилагане на мерките за борба с незаконния риболов и продажбата на незаконен
улов на европейските пазари и да насърчават съобразени с околната среда методи 
на риболов, които не нанасят вреди на околната среда и на биологичното 
разнообразие посредством нежелан страничен улов.

Доклад FREITAS (PPE-DE, PT) относно предложението за регламент на Съвета
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относно опазването на уязвимите екосистеми в открито море от 
неблагоприятните въздействия при използване на дънни риболовни 
съоръжения (A6-0183/2008, законодателна резолюция от 05.06.2008 г.) — Това 
предложение за регламент е в отговор на препоръката на Обединените нации за 
премахване на риболовните практики с разрушително въздействие, които 
заплашват уязвимите екосистеми в открито море (Резолюция 61/105 от 8.12.2006 
г.). Приетото предложение се прилага спрямо корабите на Общността, извършващи 
дейност в открито море в зони, нерегламентирани от регионална организация по 
управление на риболова (РОР) и които следователно се нуждаят от едностранно 
регулиране от страна на държавата на знамето. Измененията на Парламента се 
отнасяха до пропуска да се определи максимална дълбочина за използване на 
дънни риболовни съоръжения, да се определят съответните дънни риболовни 
съоръжения и да се споменат разработките на ФАО, а предложението, имащо за 
цел да намали броя на наблюдателите на борда, не беше взето под внимание.

Доклад KINDERMANN (PSE, DE) относно приемането на Европейски план за 
управление на популациите от корморани с оглед на свеждането до минимум 
на нарастващото въздействие на кормораните върху запасите от риба, 
риболова и аквакултурите (A6-0434/08, незаконодателна резолюция от 
04.12.2008 г.) — Огромното увеличаване на популацията от корморани през 
последните години причинява трайни щети на рибните стопанства и на запасите на 
многобройни видове риби във вътрешните водоеми и по крайбрежията на много от 
държавите-членки. В този доклад по собствена инициатива Парламентът поиска от 
Комисията и от държавите-членки да удвоят бюджетните си усилия и усилията си в 
областта на сътрудничеството, в научен и административен план, за прилагането на 
план за европейско управление на популациите на корморани. Събирането на 
надеждни и общо признати данни относно тези популации се разглежда като първа 
необходима стъпка с оглед на редовно наблюдение на тези птици, с цел да се 
балансират мерките, имащи за цел да защитят този вид и мерките, които могат да 
гарантират защитата на рибите във вътрешните водоеми и жизнеспособността на 
аквакултурите.

Доклад GUERREIRO (GUE/NGL, PT) относно Общата политика в областта 
на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (A6-
0485/2008): незаконодателна резолюция от 13.01.2009 г. — По искане на 
комисията по рибно стопанство също беше организиран работен семинар (вж.
приложение 13). В резолюцията си, свързана с разискването на евентуална реформа 
на ОПР, ЕП подчерта, че всяка политика в областта на рибарството следва да 
отчита социалните, екологични и икономически измерения чрез интегриран и 
балансиран подход. Потребностите от хранителни продукти на всяка държава-
членка, опазването на жизнеспособността на сектора и на общностите, които се 
издържат чрез риболов, както и запазването на устойчивостта на морските 
екосистеми не се възприемат като несъвместими цели. ЕП изразява дълбоката си 
загриженост във връзка с възможността да се внесат промени в ОПР, които биха 
насърчили концентрацията на риболовна дейност, най-вече по отношение на 
правото на достъп до ресурси, и подчертава, че намаляването и концентрацията на 
квотите между определен кръг стопански субекти не гарантира намаляване на 
риболовното усилие, а облагодетелства концентрацията на експлоатацията на 
рибни ресурси. Комисията е приканена да проучи различните инструменти за 
управление на рибните ресурси, като гарантира, че съществуващите в момента 
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инструменти няма да бъдат изменяни преди появата на алтернатива, която да 
гарантира по-ефективна експлоатация на ресурсите. Освен това ЕП счита, че е 
необходимо да се запази изключението за достъп до зоната на териториални води в 
периметър най-малко от 12 мили като средство за насърчаване на устойчивостта на 
крайбрежните морски екосистеми, дейностите по традиционен риболов и 
оцеляването на рибарските общности, и изисква това изключение да придобие 
постоянен характер. Парламентът счита също, че е неподходящо риболовното 
усилие да се измерва по еднакъв начин, без да се отчитат разликите при флотите и 
риболовните съоръжения, както и че контролиране на риболовното усилие следва 
да отчита различните видове, различните риболовни съоръжения и оцененото 
въздействие на улова върху всеки вид. ЕП посочва в заключение, че една от 
първите задачи, които следва да бъдат изпълнени в рамките на управлението на 
риболова, е да се направи научна оценка на това дали съществуват прекомерно 
големи флоти и прекомерно експлоатирани ресурси и, при необходимост, да 
определи кои са те, така че да могат да бъдат приети подходящи специфични 
мерки.

Доклад VISSER (PPE-DE, NL) относно предложението за регламент на Съвета 
относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки (A6-
0206/2009, законодателна резолюция от 22.04.2009 г.) — Целта на това 
предложение е да опрости настоящата регулаторна рамка относно опазването на 
рибните ресурси. Предложеният подход се състои в приемането на рамков 
регламент на Съвета, който да съдържа общи принципи и разпоредби, който да
бъде последван от допълнителни регламенти на Комисията, съдържащи 
специфични технически правила за всяка зона, управлявана от Регионален 
консултативен съвет (РКС). В рамките на този доклад комисията по рибно 
стопанство организира публично изслушване и поръча осъществяването на 
проучване (приложения 8 и 12). ЕП прие изменения, като предложи по-конкретно 
по-гъвкави разпоредби в областта на комбинациите от мрежи и установи набор от 
теми, по които Съветът (а не Комисията, в рамките на процедурата по 
комитология) ще разполага с правомощия да вземе необходимите решения. В 
съответствие с друго изменение Съветът следва да приеме, по предложение на 
Комисията и в съответствие с процедурата, предвидена в член 37 от Договора, 
мерки, приложими конкретно към отделни региони, съответстващи на отделните
регионални консултативни съвети (РКС). Измененията на ЕП отразяват 
загриженост да се гарантира, че едно по-често използване на мерки, вземани в 
рамките на комитологията, ще се ограничава до несъществени елементи и ще има 
чисто технически характер, както и че няма да засяга нито съществуването на общи
единни и недискриминационни правила, нито институционалното законодателно 
равновесие.

IV. За подобряването на икономическото и социално положение на 
сектора 

През последните години икономическото положение на множество риболовни 
предприятия се влоши поради съчетаването на различни фактори, най-вече 
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намаляване на улова в резултат на лошото положение с рибните ресурси и 
ограниченията на достъпа до някои от тях, увеличението на цените, свързано с 
цената на горивата, стагнацията на цените при първата продажба и развитието на 
пазарите, които изпитват въздействието на вноса от трети страни, на 
увеличаващата се концентрация в дистрибуцията и на финансовата криза.

В много от докладите си по собствена инициатива комисията по рибно стопанство 
отчете това положение и поиска от Комисията да вземе мерки в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план за ограничаване на последиците и за намиране на 
решение, което да позволи да се запази жизнеспособността на сектора.

В незаконодателната си резолюция от 28 септември 2006 г. относно 
подобряване на икономическото положение на сектора на рибарството (A6-
0266/2006, докладчик: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) ЕП предложи 
приемането на конкретни и незабавни мерки, имащи за цел да противодействат на 
повишаването на цените на горивата, и по-специално: създаване на гаранционен 
фонд, съвместно финансиран на общностно равнище, който да бъде в състояние да 
гарантира стабилността на цените на горивата, и предоставянето на временно 
компенсаторно обезщетение на предприятията; предоставянето на данъчни 
облекчения с цел именно да се гарантира конкурентоспособността на флотата на 
Съюза, извършваща риболов извън водите на Общността; спешно преразглеждане 
към повишение на максималните стойности на „минималните“ помощи за сектора 
на рибарството. Сред средносрочните мерки, в своята резолюция ЕП предлага 
„глобален план, имащ за цел намаляване на потреблението на енергия от флотата“. 
ЕП изразява желание новият Европейския фонд за рибарство (ЕФР) да продължи да 
предоставя помощи за обновяване и модернизация на рибарската флота, 
приоритетно за дребния крайбрежен и непромишлен риболов, и по-конкретно 
оценява като недостатъчни предоставените финансови ресурси от Общността, 
предназначени за сектора на рибарството. Комисията е приканена да представи 
предложение, имащо за цел създаването на програма на Общността за подкрепа на 
дребното крайбрежно рибарство и на непромишленото рибарство. ЕП счита също 
така, че от основно значение е: да се приемат мерки, имащи за цел да засилят 
борбата срещу незаконния, безотчетен и нерегламентиран риболов, да се насърчи 
изследването и инвестициите, имащи за цел да допринесат за енергийно 
ограничаване на сектора на рибарството, да се внесат предложения за 
преразглеждане на общата организация на пазарите (ООП) на рибни продукти, като 
се въведат механизми, които да позволят подобряване на цените при първа 
продажба и да се насърчи справедливото разпределение на добавената стойност по 
веригата на стойността и да се подкрепи участието на рибарите в процеса на 
вземане на решения и на управление на ОПР, по-конкретно чрез регионалните 
консултативни съвети. Този доклад беше предшестван от публични изслушвания, 
организирани през май и юни 2006 г. от комисията по рибно стопанство, като 
едното се отнасяше до конкурентоспособността на европейската флота, изправена 
пред увеличение на цените на горивата, а другото до икономическото положение 
на сектора (вж. приложения 8 и 14).

Особено уязвимите групи бяха в центъра на загрижеността, изразена в други по-
специфични доклади, като например докладът относно крайбрежния риболов и 
проблемите, които срещат крайбрежните рибари (A6-0141/2006, докладчик:
Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL) и докладът относно мрежите с участие на 



16/78

BG

жени: рибарство, селско стопанство и диверсификация (A6-0341/2005, 
докладчик: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB), които послужиха като основа на 
незаконодателни резолюции, приети съответно на 15 май 2006 г. и на 15 декември 
2005 г. Първият доклад подчертава жизненоважното значение на крайбрежния 
риболов най-вече за социално-икономическото оцеляване на крайбрежните 
общности като цяло. Освен това ЕП признава съществената роля на жените за 
сектора на крайбрежното рибарство и призовава Комисията в инициативите си 
системно да взема предвид въпросите за половете и равенството между мъжете и 
жените. Във втория доклад Комисията е приканена да създаде необходимите 
канали за подобряване и разпространение на информация относно положението на 
жените в различните дейности, които са съставна част от сектора на рибарството 
или са свързани с него. В рамките на съставянето на двата доклада бяха 
организирани публични изслушвания (вж. приложения 8 и 14). На заседанието на 
28 август 2008 г., на членовете беше представен доклад, поискан от комисията,
относно ролята на жените за устойчивото развитие на риболовните зони (вж.
приложение 11.2).

Утежняването на структурната криза на сектора, предизвикана най-вече от рязкото 
повишаване на цената на горивата през по-голямата част от годината, през 2008 г. 
се изрази в множество протестни прояви в някои държави-членки. Комисията по 
рибно стопанство реагира бързо с организирането на публични мини-изслушвания 
(през февруари и юни 2008 г.), както и с одобряването на въпрос с искане за устен 
отговор до Съвета и Комисията, който беше представен в пленарната зала; като 
резултат от този въпрос на 19 юни 2008 г. беше приета резолюция относно 
кризата в сектора на рибарството, причинена от повишаващите се цени на 
горивата. В резолюцията ЕП потвърждава подкрепата си за искането за 
ускоряване на процедурите, които позволяват изплащането на предвидените 
помощи, повишаване на минималния размер на помощите, предоставянето на 
данъчни облекчения и намаляване на социалните разходи за корабите, които 
извършват риболов извън водите на Общността, бързото приемане от Съвета на 
регламент за контрол на НБН риболова и представянето от Комисията на 
предложение за реформа на законодателството, приложимо спрямо общата 
организация на пазарите на рибни продукти и на аквакултурите. Резолюцията 
потвърждава също искането за засилване на подкрепата за изследователски 
проекти, имащи за цел подобряване на енергийната ефективност на сектора на 
рибарството.

V. Структурни мерки

 Европейски фонд за рибарство 

През 2005 г .  комисията по рибно стопанство организира две публични 
изслушвания относно законодателното предложение относно новия Европейския 
фонд за рибарство (ЕФР): в изслушването през февруари участваха представители 
на националните администрации в областта на рибарството, а в това на 29 март —
представители на риболовната промишленост (вж. приложения 8 и 14).
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Парламентът подкрепи финансовия пакет на ЕФР, предвиден в споразумението 
относно финансовите перспективи (2007—2013 г.). В законодателната си 
резолюция от 24 юни 2005 г. относно предложението за регламент относно 
ЕФР (A6/0217/2005, докладчик: David CASA - PPE-DE, MT), ЕП предложи 
реформа на системата за финансово подпомагане на риболова. Като одобри 
основния принцип на тази реформа, а именно опазването на рибните ресурси, ЕП 
счете, че социално-икономическото въздействие също трябва да бъде взето 
предвид. 

По няколко теми беше постигнат компромис: окончателното изтегляне на 
риболовните кораби, финансирането на риболовното оборудване и инвестициите в 
аквакултури. По отношение на изтеглянето на корабите, Комисията предложи 
държавните помощи да бъдат отпускани за унищожаване на кораби или за 
пренасочването им за нестопански цели. ЕП иска да разшири полето на тази 
политика. Според Парламента, държавните субсидии би следвало да бъдат 
използвани за унищожаването на кораби, но и за пренасочването им към дейности, 
различни от риболова, за създаване на съвместни предприятия („joint ventures“) или 
за износ, при условие че корабите не се използват за риболов. Членовете на ЕП 
предлагат Фондът да допринесе за финансирането на общи премии за корабните 
екипажи, за които се предвижда да прекратят дейността си. Освен това ЕП 
предлага държавни помощи за възстановяването на флота да могат да се отпускат, 
наред с другото, за използване на по-селективни техники и системи за 
локализиране на кораби, както и за подобряване на сигурността на борда, на 
условията на труд и хигиенните условия, при условие че тези мерки не предполагат 
никакво увеличение на риболовното усилие. По отношение на финансирането на 
риболовното оборудване се счита, че акцентът трябва да се постави върху малките 
и най-старите кораби. Средствата следва да помогнат за обновяването на флотата, 
предназначена да замени корабите със средна дължина по-малка от 12 метра и 
траулерите на над 20 години, които вече не могат да плават при пълна сигурност. В 
същата резолюция Парламентът оценява, че националните стратегически планове 
следва да се приемат в срок от шест месеца, а не в тримесечен срок, тъй като 
тримесечният срок не позволява изработването на средносрочен план.
Потребностите на аквакултурите следва да бъдат взети предвид при изработването 
на посочените национални планове, по същия начин както опазването на околната 
среда и природните ресурси. За аквакултурите ЕП предлага ЕФР да финансира 
инвестициите, обхващащи всички страни от производствената верига, включително 
изграждането на нови инсталации, разширяването и модернизирането на 
съществуващите инсталации и корабите, използвани за развъждане на миди. По 
отношение на устойчивото развитие на крайбрежните риболовни зони, ЕП 
отхвърли предложението на Комисията, което ограничаваше дейността на Фонда 
до общините с над 100.000 жители. С цел да помогне на младите рибари, 
Парламентът предлага изплащането на индивидуални премии на лицата под 35 
години, които могат да докажат, че са работили поне пет години (или са се 
обучавали за същия период) и които за първи път стават собственици или 
съсобственици на траулер втора употреба.
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 Финансови мерки на Общността по отношение на прилагането на обща 
политика в областта на рибарството и на морското право

Предложението за регламент на Съвета относно финансовите мерки на Общността, 
отнасящи се до прилагането на обща политика в областта на рибарството и на 
морското право, създава рамката за финансовите действия по прилагането на ОПР, 
като по този начин допълва предложението за регламент на Съвета относно 
Европейския фонд за рибарството. Предложението има за цел да обедини 
съществуващите правни инструменти, за да увеличи ефикасността, прозрачността 
на финансовите дейности на Общността и да улесни управлението им, както за 
Комисията, така и за компетентните органи на държавите-членки и другите 
бенефициенти. В законодателната си резолюция от 15 декември 2005 г. (A6-
0340/2005, докладчик: Catherine STIHLER - PSE, UK) относно посоченото 
предложение за регламент, ЕП въвежда серия нови разпоредби, за да гарантира, 
че текстът изрично включва целите за финансови мерки на Общността, а именно 
като допринася за рационално и устойчиво използване на излишъците от морски 
ресурси на крайбрежните държави, подобрява научните и технически познания 
относно въпросния риболов, допринася за борбата срещу незаконния, безотчетен и 
нерегламентиран риболов, допринася за изпълнение на стратегиите за устойчива 
експлоатация на риболова и насърчава по-доброто световно управление на 
риболова във финансов и политически аспект, чрез укрепването на 
институционалните възможности.

 Специфични временни действия за улесняване на преструктурирането на 
флотите 

На 8 юли 2008 г. Комисията одобри предложение за регламент за въвеждане на 
временно конкретно действие за улесняване на преструктурирането на 
европейските риболовни флотове, засегнати от икономическата криза, което 
беше внесено в Парламента и Съвета, и беше обект на искане за неотложност с цел 
постигане на евентуално политическо споразумение в рамките на Съвета на 15 
юли. Като се съобрази със становището на комисията по рибно стопанство, ЕП 
съумя да реагира бързо, като прие в интерес на сектора искането за неотложност и 
като одобри чрез законодателната си резолюция от 10 юли 2008 г. предложения
пакет от мерки (вж. също точка IV, цитирана по-горе). Регламент 744/2008 от 24 
юли 2008 г., който съдържа тези мерки, се основава най-вече на временни 
изключения от правилата на Европейския фонд за рибарство и ще остане в сила до 
31 декември 2010 г.

 Най-отдалечени райони

В рамките на шестия парламентарен мандат комисията по рибно стопанство обърна 
особено внимание на „най-отдалечените райони“ (НОР) на Общността, които 
включват, в съответствие с член 299, параграф 2 на Договора за ЕО, Азорските 
острови, Мадейра, Канарските острови и френските отвъдморски департаменти. В 
периода 2004—2009 г. комисията по рибно стопанство подготви два законодателни 
доклада, отнасящи се конкретно до риболова в тези региони, както и две 
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становища, представени на вниманието на комисията по регионално развитие в 
рамките на два доклада по собствена инициатива на тази комисия (вж. приложение 
5 и докладите на комисия REGI A6-0246/2005 и A6-0158/2008, докладчици по 
становище Duarte FREITAS - PPE-DE, PT и Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Две делегации на комисията също така посетиха два от тези райони: Мартиника 
през 2007 г. и Мадейра през 2008 г. (вж. приложение 9).

На 26 април 2007 г. ЕП прие с голямо мнозинство законодателна резолюция (A6-
0083/2007, докладчик Duarte FREITAS - PPE-DE, PT), с която одобрява, с 
изменения, предложението за регламент на Съвета за установяване на режим 
за компенсиране на допълнителните разходи във връзка с търговската 
реализация на някои рибни продукти от Азорските острови, Мадейра, 
Канарските острови и френските департаменти Гвиана и Реюнион, за 
периода 2007–2013 г. (продължаване на режима на компенсации, въведен 
първоначално през 1992 г.). Резолюцията на ЕП предлага, като запазва същността 
на разделението между държавите-членки, годишният финансов пакет да се 
увеличи с 2 милиона евро, като по този начин нарасне от 15 милиона евро до близо 
17 милиона евро. Целта е да се отчете увеличението на цените на транспорта и 
свързаните с това разходи, настъпило главно след голямото увеличение на цените 
на петрола през 2003 г., което още повече утежнява допълнителните разходи, 
свързани с голямата отдалеченост. Освен това компенсацията не би следвало да се 
основава единствено на стойността на транспорта и не би трябвало да се 
ограничава до 75% от тези разходи. Компенсация би следвало да се отпуска най-
вече за продукти, използвани при преработката на рибни продукти, при условие, че 
не съставлява натрупване на общностни помощи — това касае например олиото, 
солта и други съставки, използвани при обработката на риба. ЕП въведе също по-
подробни изисквания по отношение на разпоредбите, отнасящи се до 
проследяването, за да следи за това единствено за законните рибни продукти да 
могат да се получават компенсации.

На 21 октомври 2008 г. Парламентът одобри с изменения предложението за 
Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 639/2004 относно 
управлението на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони 
на Общността (A6-0388/2008, докладчик Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Като се има предвид че флотата в най-отдалечените райони се състои предимно от 
стари риболовни съдове, датиращи понякога отпреди повече от 30 години, ЕП 
счита, че задължително да се осигури общностна подкрепа за обновяването и 
модернизацията на тези флоти, по-специално на флота за непромишлен риболов с 
цел подобряване на условията за съхраняване на рибата, както и условията на труд 
и сигурността на заетите в областта на рибните стопанства в тези райони. 
Специфичните мерки, предвидени от въпросния регламент, трябва, според ЕП, да 
отчитат особените потребности на сектора на рибарството в тези региони. Освен 
това ЕП предлага да се предвиди по-реалистичен срок, за да могат резултатите, към 
които се стреми предложението на Комисията, да бъдат постигнати. Като се има 
предвид ограниченият капацитет на корабостроителниците, първоначално 
предложеното удължаване на срока до 31 декември 2009 г. изглежда недостатъчно 
и следователно е предложено удължаване с три години (31 декември 2008 г. – 31 
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декември 2011 г.). Предложеният от Парламента срок беше вписан в Регламент
1207/2008 на Съвета от 28 ноември 2008 г.

VI. Обща организация на пазарите (ООП) на рибни продукти 
и продукти от аквакултури 

В рамките на настоящия парламентарен мандат Европейският парламент на 
няколко пъти се произнесе по проблеми, свързани с общата организация на пазара
(ООП) на рибни продукти и на аквакултури, по-конкретно в рамките на 
незаконодателните си резолюции от 28 септември 2006 г. относно подобряването 
на икономическото положение на сектора на рибарството и от 19 юни 2008 г.
относно кризата в сектора на рибарството, причинена от повишаващите се цени на 
горивата (вж. точка ІV по-долу). На 12 декември 2007 г. ЕП прие незаконодателна 
резолюция, отнасяща се конкретно до общата организация на пазара в 
отрасъла на рибните продукти и продуктите от аквакултури (A6-0467/2007, 
докладчик: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

В тази резолюция ЕП счита, че незабавно трябва да се пристъпи към амбициозна 
реформа на ООП на рибните продукти, която да допринесе в по-голяма степен за 
гарантирането на приходите в сектора, за стабилността на пазарите, по-добро 
предлагане на пазара на рибните продукти и увеличаване на добавената им 
стойност. Резолюцията подчертава по-конкретно, че приносът на ООП на рибните 
продукти в полза на сектора е намалял, основно след реформата от 2000 г. и счита, 
че обръщането на тази тенденция, по-конкретно чрез значително увеличаване на 
финансовите средства, трябва да бъде една от основните цели на бъдещо 
преразглеждане на ООП на рибните продукти. ЕП счита, че ООП на рибните 
продукти не е допринесла достатъчно за повишаването на цените при първата 
продажба, при които се забелязва стагнация, дори спад от 2000 г., нито за по-добро 
разпределяне на добавената стойност по веригата на стойността. ЕП обръща 
внимание на факта, че структурните фондове трябва да допринасят за 
модернизацията или за създаването на инфраструктура за подпомагане на 
производителите в контекста на производството и пускането на пазара, като 
съоръжения за замразяване, преработка, транспорт и пускане на 
пазара/разпространение. ЕП призовава също Комисията да ускори процеса на 
екологично сертифициране на рибните продукти (вж. точка ІІ по-долу), за да 
позволи здравословна и лоялна конкуренция между различните икономически 
субекти в рамките на ЕС и извън него. Комисията е приканена да оцени 
въздействието на внесените продукти върху цените при първа продажба и да заеме 
по-твърда позиция при своята оценка на външнотърговските отношения, особено 
при задействане на предпазните мерки на СТО. ЕП счита също така за необходимо 
да приложи спрямо внесените и продавани на вътрешния пазар рибни продукти 
нормите и изискванията, които се прилагат спрямо рибните продукти, произведени 
в Общността.

На 5 ноември 2008 г. комисията по рибно стопанство организира публично 
изслушване по един от основните елементи на ООП, организациите на 



21/78

производителите, с участието на шестима поканени, представляващи различни 
организации, както и на един представител на ЕАОП (Европейската асоциация на
организациите на производители) и представянето на две външни проучвания, 
едното от които се отнасяше до процеса на образуване на цените на рибните 
продукти и продуктите от аквакултурите (вж. приложения 8,12 и 14).

Европейската комисия обяви, че през ноември 2009 г. ще представи 
предложение за нова реформа на ООП в  сектора на рибни продукти и 
продукти от аквакултури. Тази реформа придобива изключително значение в 
контекста на развитието на общностните и световните пазари и на дълбоката 
социална и икономическа криза, която преживява секторът. Следва да се отбележи, 
че неотдавна беше публикувана външна оценка, поискана от комисията по въпроса 
за ООП на рибните продукти и на продукти от аквакултурите (проучването е 
достъпно на сайта на Европейската комисия
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_
fr.htm). През юли 2008 г. Комисията обяви също, че би искала да въведе система 
за наблюдение на цените и да насърчи пазарните мерки в рамките на ООП, имащи 
за цел по-конкретно адаптирането на предлагането спрямо търсенето, подобряване 
на качеството на продуктите и максимално увеличение на стойността на рибата при 
първата продажба.

VII. Към интегрирана морска политика 

На 7 юни 2006 г. Комисията представи своята Зелена книга, озаглавена „Към
бъдеща морска политика на Съюза: европейска визия за океаните и моретата“ и 
лансира обширна консултация относно този нов подход. В рамките на процедурата, 
наречена „процедура с асоциирани комисии“ (член 47 от Правилника за дейността 
на ЕП) съвместно с определената за водеща комисия (комисия по транспорт и 
туризъм), комисията по рибно стопанство, представена от съдокладчика по 
становище Struan STEVENSON (PPE-DE, GB), участва в работна група, в която 
бяха включени всички заинтересовани комисии (комисиите TRAN, PECH, ENVI, 
REGI и ITRE), с цел да се постигне консенсус по окончателния доклад (TRAN A6-
0235/2007). На 20 март 2007 г. се състоя съвместно публично изслушване с 
участието на представители и експерти от различни сектори. Становището на 
комисията по рибно стопанство беше прието на 22 май 2007 г.

В незаконодателната си резолюция от 15 юни 2007 г .„Към бъдеща морска 
политика на Европейския съюз: европейска визия за океаните и моретата”, 
ЕП се обявява в подкрепа на морска политика, която да призовава за интеграция на 
политиките, на действията и решенията, отнасящи се до морските въпроси и която 
да насърчава по-добра координация, по-голяма откритост и по-развито 
сътрудничество между всички участници, чиито дейности оставят следа върху 
океаните и европейските морета. Парламентът констатира, че тъй като рибарството 
е твърде регулиран сектор, следва да се приемат мерки, които гарантират, че тази 
регулация се изразява в най-добри практики и в добри резултати. Освен това, 
Парламентът счита, че за да се гарантира устойчивост, е необходимо да се отчетат 
множество фактори, които влияят върху състоянието на рибните ресурси, като 
изменението на климата, хищниците, замърсяването, износа и търсенето и 
сондирането на нефт и природен газ, крайбрежните вятърни генератори, 
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извличането на пясък и чакъл. В горепосочената резолюция ЕП се произнася по 
голямо разнообразие от теми, като крайбрежната политика и устройството на 
крайбрежието, създаването на защитени морски зони, тълкуването на принципа за 
максимален устойчив улов (МУУ), борбата срещу изхвърлянето на улов и НБН 
риболова, програма за картографиране/пространствено планиране на водите на 
Общността, устойчиво развитие на аквакултурите и финансиране на морската 
политика.

На 3 април 2008 г., комисията по рибно стопанство прие второ становище
(докладчик по становище Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) на вниманието на 
комисията по транспорт в рамките на подготвяния от нея доклад по собствена 
инициатива във връзка с ново съобщение на Комисията относно интегрирана 
морска политика за Европейския съюз (доклад TRAN A6- 0163/2008).

В по-скорошната си резолюция от 2 септември 2008 г .  относно риболова и 
аквакултурите в рамките на интегрираното управление на крайбрежните зони в 
Европа, ЕП счита, в рамките на доклада по собствена инициатива на комисията по 
рибно стопанство (A6-0286/2008, докладчик Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR), 
че рибното стопанство и аквакултурите трябва да бъдат включени в един 
хоризонтален подход спрямо всички морски дейности, извършвани в крайбрежните 
зони, и техните представители да бъдат асоциирани към дейностите, допринасящи 
за устойчивото развитие в тези зони, най-вече в рамките на транснационални 
морски групи от компании (”clusters”).

Изработеният от Комисията план за действие в областта на интегрираната морска 
политика уточнява голям брой инициативи, сред които фигурира пътна карта за 
морско пространствено планиране от държавите-членки, европейска мрежа на
морските групи от компании („clusters“), европейска мрежа за морски изследвания 
и европейска мрежа за наблюдение на морската среда. Включването на ОПР в 
глобалния контекст на тази политика е една от темите, попадащи в центъра на
дебата за бъдещата реформа на ОПР (вж. също точки ХІ и ХІV по-долу).

VIII. Управлението 

В рамките на реформата на ОПР, приета през декември 2002 г., бяха предвидени
Регионални консултативни съвети (РКС) и в членове 31 и 32 от основния 
Регламент на Съвета 2371/2002/ЕО беше определена правната рамка за тях. Те бяха 
създадени, за да позволят на ОПР да се възползва от познанията и опита на 
рибарите и на другите участници и да вземат под внимание различните ситуации 
във водите на Общността. В края на петия парламентарен мандат ЕП се произнесе 
относно предложението за решение на Съвета относно създаване на регионални 
консултативни съвети в рамките на общата политика в областта на рибарството 
(Решение 2004/585/EО) в рамките на резолюцията си от 1 април 2004 г. (A5-
0167/2004, докладчик: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

През шестия парламентарен мандат ЕП прие две резолюции, отнасящи се по-
конкретно до РКС, но важната роля на тези консултативни органи се споменава в 
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множество други резолюции, както законодателни, така и незаконодателни. 
Първата резолюция датира от 26 април 2007 г. (A6-0078/07, докладчик: Elspeth 
ATTWOOLL - ALDE, GB) и одобрява предложението за решение на Съвета,
изменящо Решение 2004/585/EО, така че те да се разглеждат като органи за 
постигане на цели от общ интерес, което предполага РКС да се ползват от 
постоянно финансиране, а не от финансиране на намаляваща база. Втората 
резолюция на ЕП датира от 24 април 2009 г. и се отнася до управлението в 
рамките на Общата политика в областта на рибарството: Европейския 
парламент, регионалните консултативни съвети и другите участници (A6-
0187/2009, докладчик: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB). Тя взема под внимание
по-конкретно съобщението на Комисията от месец юни 2009 г. относно 
прилагането на Решението от 2004 г. и функционирането на РКС. ЕП подчертава 
значението на ролята на РКС и призовава за вземането на мерки за подобряване на 
тяхната популярност, достъпа им до научни становища, участието им в процеса на 
консултация и проследяването на препоръките им, както и осигуряването на 
подходящо финансиране. ЕП счита също, че бъдещата реформа на ОПР следва да 
се възползва в максимална степен от консолидирането на регионалните 
консултативни съвети с цел все по-пълното децентрализиране на ОПР, за да могат 
общите приети мерки да се прилагат в различни зони в съответствие със 
спецификата на различните рибни стопанства и условия за риболов. В резолюцията 
от 24 април 2009 г .  ЕП призовава комисията по рибно стопанство да засили 
връзките си с РКС и с техните дейности, пожелание, чието изпълнение ще зависи 
от бъдещата комисия, която ще бъде съставена през юли 2009 г.

Резолюцията от 24 април 2009 г. също посочва ролята на ACFA (Консултативен 
комитет по рибарство и аквакултури), който изпълнява „консултативна роля в 
рамките на Общата политика в областта на рибарството като цяло и има общностно 
измерение”, докато „ролята на регионалните консултативни съвети е да 
предоставят специализирани консултации в рамките на съответните си сфери на 
влияние”.

В рамките на тази резолюция ЕП потвърждава исканията си за засилено участие 
при определянето, проследяването и развитието на ОПР, по-конкретно чрез 
участието на членове на парламентарната комисия по рибно стопанство, в 
качеството на наблюдатели, в заседанията на Съвета на министрите, отговарящи 
за рибарството, както и в заседанията на смесените комисии, създадени в 
рамките на споразумения за партньорство в областта на рибарството.

Ролята на управлението в контекста на опростяването на ОПР беше подчертана в 
незаконодателната резолюция на ЕП от 6 септември 2006 г. относно плана за 
действия за опростяване и подобряване на ОПР (A6-0228/2006, докладчик: 
Philippe MORILLON - ALDE, FR).

Темата има ключово значение и в рамките на новата морска политика на Съюза и 
политиката на интегрирано управление на крайбрежните зони (вж. точка VІІ по-
горе). Подобряването на комуникацията между научните кадри, факторите за 
вземане на решения и участниците съставлява друг аспект от управлението, който 
заслужава особеното внимание на ЕП (вж. ІХ по-долу).
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IX. Международни отношения в областта на рибарството 

 Двустранни споразумения с трети държави

Международните споразумения в областта на рибарството, сключени от 
Европейската комисия и трети държави, са от ключово значение, тъй като уловът, 
осъществяван от флотата на Общността в тези води, надвишава 30% от 
общностната консумация и генерира обем активи, който надвишава един милиард 
евро. Освен това, във флотата на Общността в открито море са заети хиляди хора, 
както на борда на риболовните кораби, така и в крайбрежните региони, които в 
голяма степен са зависими от тази дейност. Изчислено е, че едно директно работно 
място генерира поне пет недиректни работни места, в преработвателната 
промишленост или в секторите, свързани с риболова.

Реформата на ОПР от 2002 г. позволи преминаването от традиционни 
споразумения в областта на риболова към по-глобален подход, основан на по-
голямо сътрудничество в рамките на настоящите споразумения за партньорство в 
областта на рибарството (СПР). Тези СПР предлагат достъп до кораби на 
Европейския съюз, но имат за цел и укрепване на капацитета на държавите
партньори за гарантиране, в собствените им води, на устойчивостта на рибарските 
зони (вж. по темата становището от 27 март 2008 г .  на комисията по рибно 
стопанство — докладчик по становище FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) на 
вниманието на комисията DEVE в рамките на доклада й по собствена инициатива 
A6-0137/2008).

В рамките на настоящия парламентарен мандат на практика всички действащи 
протоколи в областта на риболова бяха подновени. Нещо повече, съществуващите 
споразумения постепенно бяха заменени от споразумения за партньорство, 
вследствие на въведения чрез реформата от 2002 г. нов подход (приложение 4.4 
съдържа позоваване на приетите в рамките на шестия парламентарен мандат 
резолюции на ЕП в тази област).

Сключеното през 2006 г. "джентълменско споразумение" между ГД „Рибарство“
на Европейската комисия и комисията по рибно стопанство (вж. приложение 11.1) 
позволи да се подобри информацията, предоставяна на Парламента, както в 
количествено, така и в качествено отношение. Приблизително на всеки два месеца, 
един представител на Европейската комисия участваше в заседания на комисията
по рибно стопанство, така че да предостави най-актуални сведения относно 
провеждащите се преговори и основните проблеми, които следва да се преодолеят, 
както и други елементи, полезни за докладчиците и останалите заинтересувани 
членове на ЕП. Проучванията с цел оценка, както и протоколите от заседанията на 
смесените комисии за проследяването на споразуменията в областта на 
рибарството понастоящем редовно се предоставят на ЕП за сведение.

Би трябвало все пак да продължим по пътя на подобрението на
междуинституционалната процедура относно споразуменията в областта на 
рибарството. В действителност, проблемите, свързани най-вече с късното сезиране, 
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все още не са разрешени и твърде често принуждават ЕП да работи под 
напрежение, с твърде кратки срокове, за да приеме становище. Европейският 
парламент на няколко пъти поиска присъствието на членове на комисията по рибно 
стопанство в рамките на смесените комисии за проследяване на споразуменията. 
Влизането в сила на Договора от Лисабон ще наложи по-тясно 
междуинституционално сътрудничество, което би следвало да улесни по-конкретно 
достъпа на Европейския парламент в реално време до всяка информация, отнасяща 
се до споразуменията в областта на рибарството, включително пред периодите на 
преговори по протоколите (вж. също точка ХІІІ по-долу).

 Многостранни споразумения – Регионалните организации за управление на 
рибарството

Тези споразумения имат за цел да засилят регионалното сътрудничество с цел да се 
гарантира опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в открито 
море и на трансгранично преминаващите рибни запаси. Те съдържат и друга 
съществена цел, а именно превенцията на незаконния, безотчетен и недеклариран 
риболов.

В рамките на настоящия парламентарен мандат Европейският парламент изигра 
изключително важна роля в качеството си на двигател на тези организации, като 
насърчи укрепването на управленските механизми и като положи усилия да
участва активно във всички съществуващи организации, както секторни, така и 
спадащи към определена географска зона. Един от приоритетите на Парламента е 
приемането от Регионални организации за управление на риболова (РОУР) на 
уеднаквени планове за действие за борба срещу НБН риболова, осъществяван от 
кораби, плаващи под удобен флаг.

В рамките на настоящия парламентарен мандат Парламентът се произнесе по 
въпроса за въвеждането в правото на Общността на различни решения и 
препоръки, взети в рамките на регионалните организации в областта на 
рибарството (вж. приложение 4.5).

ЕП призовава за по-ефикасно и бързо действие по въвеждане на решенията, приети 
в рамките на РОУР, в правната система на Общността. В своите резолюции 
Парламентът призовава също Комисията и Съвета да информират достатъчно рано 
Парламента относно въпроси, разглеждани в органите по вземане на решения на 
регионалните организации в областта на рибарството, които предполагат правни 
задължения за Общността, което е необходимо, за да може Парламентът ефективно 
да участва в процеса на вземане на решения.

По време на шестия парламентарен мандат, на 27 април 2006 г. Парламентът 
предостави съгласието си за сключването на Конвенция относно засилването на 
Междуамериканска комисия по тропическа риба тон (A6-0070/06, докладчик:
Duarte FREITAS - PPE-DE, PT). От друга страна, Парламентът безуспешно 
отправи призив за изменение на правното основание, от процедура на 
консултация към процедура на предоставяне на съгласие, относно предложението 
за решение на Съвета относно сключването от името на Европейската общност на 
Споразумението за риболов в южен Индийски океан (SIOFA) (законодателна 
резолюция от 1 септември 2008 г. (A6-315/2008, докладчик Philippe MORILLON -
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ALDE, FR). На 22 декември 2008 г. ЕП внесе иск срещу Съвета (дело C-566/08) във 
връзка с анулирането на неговото решение 2008/780/EО от 29 септември 2008 г., 
като посочи, че това решение би следвало да бъде прието в съответствие с 
процедурата, предвиждаща предоставянето на съгласие от ЕП. В действителност, 
Парламентът счита, че въпросното споразумение въвежда специфична 
институционална рамка, като организира процедурите на сътрудничество, и че 
приложимото правно основание следователно е предвиденото в член 37 от 
Договора за ЕО, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, първо изречение 
и параграф 3, втора алинея от Договора за ЕО.

X. Проучвания и събиране на данни 

Систематичното събиране на надеждни основни данни, отнасящи се до
рибарството, е от основно значение за оценката на рибните запаси и за даването на 
научно становище и, поради това, е от съществено значение за прилагането на 
ОПР.

Надеждността на научните и технически данни е сред често поставяните от 
представителите на сектора на рибарството проблеми, в рамките на редица 
заседания и изслушвания, организирани от комисията по рибно стопанство. И 
действително, твърде често професионалистите са изцяло несъгласни и дори се 
противопоставят на научните становища за рибните запаси, върху които се 
основават техническите мерки, приети от Комисията.

Като прие законодателната резолюция от 13 ноември 2007 г. (доклад A6-
0407/2007, докладчик Paulo CASACA - PSE, PT), ЕП измени, в рамките на 
процедурата за консултация, предложението за регламент относно 
установяването на рамка на Общността за събирането, управлението и 
използването на данните в сектор „рибарство“ и подкрепата за научни 
консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството. Този 
регламент установява правила относно: i) събирането и управлението, в рамките на 
многогодишните програми, на биологични, технически, екологично и социално-
икономически данни, отнасящи се до сектора на рибарството; ii) използването на 
данни, отнасящи се до сектора на рибарството в рамките на общата политика в 
областта на рибарството за целите на научния анализ. Регламентът установява 
също разпоредби, имащи за цел подобряване на необходимите за прилагането на 
ОПР научни становища.

Ако процедурата на консултация (член 37) е нормално приложимата процедура в 
рамките на ОПР, когато става въпрос за изготвянето на статистически 
данни, се прилага процедурата по съвместно вземане на решение, в 
съответствие с член 285 от Договора за ЕО. В рамките на шестия парламентарен 
мандат, ЕП одобри в общи линии, в съответствие с процедурата на съвместно 
вземане на решение и като внесе известни изменения, предложението за 
регламент за предоставянето на статистически данни за разтоварванията 
на рибни продукти в държави-членки (позиция, одобрена на първо четене на 15 
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юни 2006 г. (A6-0169/2006, докладчик: Philippe MORILLON - ALDE, FR) и 
позиция относно общата позиция на Съвета, приета на 12 декември 2006 г. 
(A6-0400/06). Регламент (ЕО) № 2104/93 на Европейския парламент и на Съвета 
относно изпращането на  данни за разтоварването на рибни продукти в държавите-
членки и за изменение на Регламент (EИО) № 1382/91 на Съвета, влезе в сила на 
19.01.2007 г.  Той предвижда предоставянето от страна на държавите-членки на 
хармонизирани данни относно количеството и стойността на разтоварването на 
тяхна територия, с цел да позволи анализ на пазара на рибни продукти и по-общи 
икономически анализи на положението на риболова. На 31 януари 2008 г. ЕП прие 
на първо четене в рамките на процедура по съвместно вземане на решение, 
законодателна резолюция относно предложението за регламент относно 
предоставянето от държавите-членки на статистически данни за 
аквакултури. Приетият в пленарната зала текст е резултат от споразумение, 
договорено със Съвета въз основа на доклад A6-0001/2008 (докладчик: Philippe 
MORILLON - ALDE, FR). Приемането на Регламент 762/2008 на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. ще позволи по принцип да се получават 
най-добрите статистически данни относно всички дейности, свързани с 
аквакултурите и упражнявани на територията на държавите-членки. Комисията по 
рибно стопанство одобри също три становища на вниманието на комисията по 
правни въпроси относно три предложения за преработка, свързани с регламентите 
относно предоставянето на статистически данни в областта на рибарството
(регламенти на Европейския парламент и на Съвета 216/2009, 217/2009 и 218/2009 
от 11 март 2009 г.). Всички горепосочени регламенти въвеждат новата процедура 
на комитология, наречена процедура по регулиране с контрол, по отношение на 
предвидените мерки, наречени „квазизаконодателни“, на които ЕП, при определени 
условия, би могъл да се противопостави.

На 19 февруари 2009 г. ЕП прие незаконодателна резолюция относно 
приложните изследвания, свързани с общата политика в областта на 
рибарството (A6-0016/2009, докладчик: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) -
Резолюцията приканва Комисията да преразгледа 7-мата рамкова програма при 
междинния преглед, предвиден за 2010 г., като отдели по-голямо внимание на 
специфичните за риболова и аквакултурите проблеми. ЕП подчертава, че за да 
гарантира по-ефикасно прилагане на ОПР, е необходимо да се въведат специфични 
програми в областта на приложните научни изследвания и да се осигури тяхното
финансиране чрез отпускане на достатъчни бюджетни средства. Парламентът 
препоръчва, в рамките на морските научни изследвания, да бъде обърнато 
приоритетно внимание не само на изследванията, имащи за цел познаването на 
състоянието на рибните ресурси, но също и на екосистемните, търговски, 
икономически и социални аспекти, които определят управлението на риболовните 
зони, като всички тези аспекти са от ключов интерес. Накрая ЕП призовава 
Комисията да насърчи създаването на устойчива европейска мрежа, основана върху 
съществуващата в държавите-членки физическа инфраструктура и предназначена 
за наблюдение и събиране на данни относно морската среда, което би улеснило 
обмена на информация между операторите в сектора и европейските 
изследователски организации, и би позволило на Европейския съюз да запази 
челните си позиции.

На 9 септември 2008 г.  в комисията по рибно стопанство се състоя публична 
конференция на тема „Засилен диалог между научната общност и рибарите в 
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служба на обновена политика в областта на рибарството“ (вж. приложения 
8,13 и 14). Целта на тази конференция беше да се засили диалогът между научните 
кадри, рибарите, политическите и административни органи при изработването и 
прилагането на мерките, предприети в рамките на общата политика в областта на
рибарството. Като констатираха очевиден конфликт на интереси в краткосрочен 
план между рибарите и научните кадри (при положение, че целите им в 
дългосрочен план са съвместими в по-голяма степен), членовете на ЕП призоваха 
Комисията да насърчи по-тясно сътрудничество между рибарите и научните кадри, 
да събере специфични сведения относно начина, по който в момента в различните 
държави-членки се осъществява диалогът между научните кадри и рибарите, и да 
изготви списък на най-добри практики. Всички участници изразиха съгласие, че е 
необходимо да се посочи и по-добре да се разясни на рибарите интересът им да 
отчетат, при оценка на предполагаемите им загуби в краткосрочен план, 
икономическата полза, която могат да придобият в средносрочен или в 
дългосрочен план.

XI. Бюджетни аспекти 

Общностният бюджет е основният източник на обществено финансиране за 
рибната промишленост, като предоставяните суми достигат близо 1 милиард евро 
годишно. Съставянето на бюджета въз основа на активите се прилага от 2004 г., 
тоест откогато всички бюджетни редове, отнасящи се до рибарството са обединени 
в една рубрика (Глава ІІ - Морско дело и рибарство).

Шестият парламентарен мандат се отличи със създаването на Европейския фонд за 
рибарство, което промени структурата на бюджета за рибарството (вж. точка V по-
горе) и чрез установяването на финансовите перспективи за периода 2007—2013 г. 

 Финансови перспективи за периода 2007—2013 г.

Междуинституционалното споразумение по бюджетна дисциплина и добро
финансово управление, сключено между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на 17 май 2006 г., съдържа финансовата рамка за периода 2007—2013 г., 
с цел да се приложи финансова дисциплина. Споразумението има за цел също така 
подобряване на осъществяването на годишната бюджетна процедура и 
междуинституционалното сътрудничество в бюджетната област.

В становището си на вниманието на временната комисия относно 
предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения 
Съюз за 2007—2013 г. (A6-0153/2005, незаконодателна резолюция приета на 8 
юни 2005 г.) комисията по рибно стопанство (докладчик по становище Paulo 
CASACA - PSE, PT)) счита, че окончателният размер на кредитите, предвидени в
ред 2 за Общата политика в областта на рибарството, а именно 7,9 милиарда евро 
за периода 2007—2013 г. с годишно увеличение от 3% — 909 милиона евро за 2006 
г., които ще достигнат 1,125 милиарда евро през 2013 г., е неприемлив поради 
факта, че не отчита нито потребностите на новите държави-членки, нито тези на 
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Европа на 25-те; комисията счита, че реформата на ОПР, основана върху 
устойчивото развитие, не може да се осъществи при липса на необходимото 
финансиране.

 Изменения на ЕП

Политиката в областта на рибарството се разви през петте години на настоящия 
парламентарен мандат. След реформата бюджетните становища се отнасят до 
предложения, имащи за цел подобряването на прилагането на реформата.

За бюджета за 2005 г. Парламентът подчерта необходимостта да се предвиди 
достатъчна сума за подготовка на започването на работата на Агенцията за контрол 
на риболова. През 2005 г .  Парламентът се съсредоточи върху засилването на 
диалога с промишлеността и с всички среди, имащи отношение към общата 
политика в областта на рибарството, която поради реформата на тази политика, се 
превърна в приоритет. През 2006 г. Парламентът призова за достатъчно
финансиране на Европейския фонд за рибарството. През 2007 г. Парламентът се 
произнесе относно запазването на процента, предвиден за изследвания в областта 
на рибарството. През 2008 г. Парламентът предложи увеличаване на кредитите в 
подкрепа на управлението на рибните ресурси (събиране на основни данни).

Парламентът подчерта също значението на крайбрежния риболов. Парламентът 
редовно призоваваше за подходящо финансиране, така че да се отговори на 
потребностите, породени от разширяването, за подобрен контрол и наблюдение, за 
по-добър баланс на международните споразумения в областта на рибното 
стопанство, за засилена подкрепа за най-отдалечените региони и за изследвания с 
цел изработване на нови устойчиви техники, включително в областта на 
аквакултурите. Парламентът подкрепя също засилено сътрудничество с 
регионалните организации в областта на рибарството при процеса на вземане на 
решения.

 Пилотни проекти и подготвителни действия 

През 2007 г. Парламентът въведе подготвително действие „Морска политика“, 
което за две години получи финансиране в размер на 6,5 милиона евро. Този кредит 
е предназначен за финансиране на необходимите проучвания, за да може 
създаващата се морска политика да се основе на солиден комплекс от факти и 
анализи, доколкото в областта съществуват пропуски и доколкото тези елементи са 
необходими за оценка на въздействието и подготовка на бъдещи политически 
решения. Това се отнася най-вече за социално-икономическите и правните въпроси 
в морската област.

По тази причина бяха определени три междусекторни области с оглед евентуални 
действия в бъдеще: устройство на морското пространство, интеграция и 
конвергенция на системите за събиране на данни, отнасящи се до морската среда и 
морското наблюдение. Този кредит трябва също така да послужи за покриване на 
разходите, свързани с осъществяването на проекти за осъществимост за целите на 
изработването на бъдещи предложения в тези области.
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През 2007 г. беше създаден и пилотен проект, озаглавен „Свързване в мрежа и 
най-добри практики в областта на морската политика“, за който беше 
предоставена сума в размер на 4 милиона евро. Този кредит е предназначен за 
насърчаване на пилотни проекти, имащи за цел да интегрират различните системи 
за морски наблюдение, да събират научни данни за морето и да обобщят мрежите и 
най-добрите практики в областта на морската политика и управлението на 
крайбрежието.

През 2008 г. Парламентът въведе ново подготвително действие, озаглавено
„Център за наблюдение на пазарните цени в областта на рибното
стопанство“, за което бяха отпуснати 4 милиона евро. Този кредит е 
предназначен да финансира прилагането на система за проследяване и наблюдение 
на определянето на цените, както и процедура на оценка за рибните продукти и 
аквакултурите.

XII. Междуинституционалните отношения 

През целия парламентарен мандат отношенията с Европейската комисия и с
компетентния член на Европейската комисия се задържаха на задоволително 
равнище. Следва да се отбележи, че компетентната генерална дирекция на 
Комисията (бивша ГД FISH, преименувана на ГД MARE, Генерална дирекция 
„Рибарство и морско дело“) през 2008 г. беше изцяло реорганизирана. 
Компетентният член на Комисията и Генералният директор на отговорната ГД 
активно и редовно участваха в редица заседания на комисията. От 2006 г. се 
прилага "джентълменско споразумение" в областта на редовната информация 
относно споразуменията в областта на рибарството (вж. приложение 11.1). Все пак 
следва да се потърси подобряване на междуинституционалната процедура, 
отнасяща се до споразуменията в областта на рибарството. В действителност, 
продължават проблемите, свързани конкретно с късното сезиране, и често ЕП е 
принуден да работи под напрежение и с твърде кратки срокове, за да представи 
становището си. Неколкократно ЕП поиска участието на членове на комисията по 
рибно стопанство в смесените комисии за мониторинг на споразуменията. 
Влизането в сила на Договора от Лисабон ще наложи по-тясно 
междуинституционално сътрудничество, което би следвало да улесни по-конкретно 
достъпа на Европейския парламент в реално време до информация, отнасяща се до 
споразуменията в областта на рибарството, включително пред периодите на 
преговори по протоколите, както и до информация, отнасяща се до подготовката и 
проследяването на заседанията на Регионалните организации за управление на 
рибарството.

Членовете на комисията по рибно стопанство имаха възможността да участват, в 
качеството си на наблюдатели и включени в делегацията на ЕК, в някои от 
заседанията на РОУР (вж. приложение 10). Досега обаче те не бяха приети на 
заседанията за вътрешна координация на делегацията на ЕК. Следва да се 
отбележи, че Комисията, по искане на френското председателство, от 2008 г. 
започна да представя предложения за решения на Съвета относно общностните 
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позиции, които следва да се приемат в рамките на РОУР, когато последните са 
призовани да приемат решения с правни последици, в изпълнение на член 300, 
параграф 2, алинея 2 от Договора за ЕО.

Представители на действащите председателства на Съвета редовно идваха да 
представят програмите си и да отговарят на въпроси на членовете на ЕП. За 2008 г. 
могат да се отбележат два важни примера на много добро сътрудничество със 
Съвета: осъществяването на конференцията от 9 септември 2008 г. на тема 
„Засилен диалог между учени и рибари с цел обновяването на общата политика в 
областта на рибарството“ в сътрудничество с френското председателство, и 
поканата на председателя на комисията по рибно стопанство на Министерската 
конференция относно бъдещата реформа на ОПР, организирана от френското 
председателство, в която той имаше възможност активно да участва, като 
представи становищата на Европейския парламент. През 2007 г. при португалското 
председателство, комисията по рибно стопанство на ЕП също беше поканена да 
участва активно в Министерската среща, посветена на незаконния, безотчетен и 
недеклариран риболов, която се състоя на 29 октомври 2007 г. в Лисабон. Следва 
да се отбележи, че в резолюцията си от 24 април относно Управлението в рамките 
на общата политика в областта на рибарството ЕП призова членовете на комисията 
по рибно стопанство да получат статут на наблюдатели в заседанията на Съвета на 
министрите, отговарящи за рибарството (вж. приложение 11.4).

Изпълнителният директор на Агенцията на Общността за контрол на 
рибарството на няколко пъти дойде в комисията, за да представи програмите и 
дейностите на Агенцията и активно участва в последвалата обмяна на мнения.

XIII. Договорът от Лисабон и ОПР

На 28 май 2008 г. комисията по рибно стопанство прие становище (докладчик по 
становище: г-жа Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) на вниманието на 
комисията по конституционни въпроси в рамките на подготвян от нея доклад 
относно новата роля и отговорности на Европейския парламент при 
изпълнението на Договора от Лисабон (доклад AFCO A6-0145/2009, резолюция 
ЕП от 7 май 2009 г.).

В рамките на общата политика в областта на рибарството (ОПР) Договорът от 
Лисабон представлява глобално изменение на системата за вземане на решения, 
тъй като, от момента на влизането му в сила, Парламентът ще престане да бъде 
обикновен консултативен орган и ще се превърне, по принцип, в законодател, 
споделящ правомощията по вземане на решения, равнопоставен на Съвета. В този 
нов сценарий Парламентът и Съветът ще установят, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура (процедурата по съвместно вземане на решения),
необходимите разпоредби за изпълнение на целите на ОПР (член 43, параграф 2 от 
Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

Член 43, параграф 3 от ДФЕС установява, че мерките, отнасящи се до определянето 
и разпределянето на възможностите за риболов (допустими равнища на улова и 
квоти) между държавите-членки, ще продължат да се уреждат чрез 
изключителните правомощия на Съвета, тъй като за тази област няма да се изисква 
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участието на Парламента.

Всички други въпроси, които не се отнасят до определянето на възможностите за 
риболов и подялбата на квотите, ще присъстват официално в регламента за 
годишния общ допустим улов, като въпросите, отнасящи се до техническите мерки 
или до риболовното усилие, или до въвеждането в правото на Общността на 
споразуменията, приети в рамките на регионалните организации за управление на 
риболова (РОУР), които се основават на собствено правно основание и следва да се 
уреждат чрез обикновена законодателна процедура.

Опазването на околната среда по принцип попада в областта на споделените 
правомощия. Следователно Парламентът призовава термините „морски 
биологични ресурси“, които фигурират в член 3 на ДФЕС, както и обстоятелствата, 
при които тяхното опазване попада в рамките на „общата политика в областта на 
рибарството“ да бъдат изяснени, така че да бъде възможно да се определи по-ясно 
обхватът на изключителните правомощия.

В областта на международните споразумения в областта на рибарството основното 
нововъведение се състои в процеса на сключване на посочените споразумения, като 
се има предвид, че новият договор ясно посочва, че преди да бъдат сключени от 
Съвета, те следва да получат одобрението на Парламента. На практика, това право 
на вето разширява и засилва, от гледна точка на Парламента, приложимите до 
момента разпоредби в областта на предоставянето на съгласие, които се отнасят 
само до споразуменията, които оказват значително въздействие върху бюджета и 
изискват създаването на специфична институционална рамка.

Каквото и да се случи с Договора от Лисабон и с тези нови правила, комисията по 
рибно стопанство на ЕП счита, че процесът на преговори и сключване на 
посочените споразумения заслужават да бъдат преразгледани. Парламентът следва 
да бъде точно информиран от Комисията в рамките на преговорите по 
споразуменията. Парламентът би следвало също да участва в качеството на 
наблюдател в заседанията на смесените комисии, предвидени в рамките на 
споразуменията в областта на риболова и тази възможност следва да се отрази в 
междуинституционалното споразумение (вж. също по въпроса резолюцията на ЕП 
от 7 май 2009 г. относно новата роля и отговорности на Европейския 
парламент при изпълнението на Договора от Лисабон, по-конкретно параграфи
32, 46, 59 и 79).

XIV. Преглед на състоянието и бъдеща реформа на ОПР

Последната реформа на общата политика в областта на рибарството (ОПР) беше 
извършена в края на 2002 г. Основните принципи на посочената реформа се 
съдържат в Регламент 2371/2002 от 20 декември 2002 г .  Този регламент 
постановява, че е необходимо през 2012 г. да се оцени функционирането на общата 
политика в областта на рибарството, за да се адаптира към развитието на сектора.



33/78

Комисията започна процедура по консултация с всички заинтересовани сектори, 
свързани с рибарството (рибари, преработвателна промишленост, сектори нагоре и 
надолу по веригата, и държавна администрация). Комисията разпространи работен 
документ, който да послужи като основа за обсъждане на неформално заседание на 
Съвета на 29 септември 2009 г. и за анализ, имащ за цел засилване на ефикасността 
на ОПР, гарантиране на икономическата състоятелност на европейската флота, 
запазване на рибните запаси, включване на ОПР в морската политика и 
осигуряване на хранителни продукти на потребителите. На 22 април 2009 г. 
Комисията прие Зелена книга за бъдещето на ОПР на ЕС, която беше представена 
на заседанието на 30 април 2009 г. на комисията по рибно стопанство, последното 
заседание от парламентарния мандат.

Комисията по рибно стопанство също започна да съставя отчет на 
функционирането на ОПР през последните години и да анализира въпросите, които 
следва да бъдат разгледани в рамките на новата реформа, предвидена за 2013 г.

В част от докладите си по собствена инициатива, приети в рамките на шестия 
парламентарен мандат, както и при различните изслушвания, проучвания и 
ателиета, организирани в рамките на подготовката на тези доклади, комисията по 
рибно стопанство разгледа различни аспекти, някои от които доста спорни, на 
темите за дискутиране (напр. доклад FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 относно 
прилагането на принципа за устойчивост на рибните запаси на Европейския съюз 
чрез максимален устойчив улов, доклад ATTWOOLL A6- 0060/2008 относно 
инструментите за управление, основаващи се на правата в рибарството, и доклад 
GUERREIRO A6-0485/2008 относно Общата политика в областта на рибарството и 
екосистемния подход към управлението на риболова – вж. точка ІІІ по-горе.

На 10 февруари 2009 г. комисията по рибно стопанство с участието на 
представители на различни регионални консултативни съвети (РКС) - РКС на 
Северно море, РКС за югозападните води, РКС на риболова в далечни води - и 
представители на националните администрации на някои държави-членки (Дания, 
Испания, Франция, Италия, Португалия, Обединеното кралство) организира 
публично изслушване по темата (вж. приложения 8 и 14).

Дискусията между участниците и членовете на ЕП показа основните въпроси, до 
които ще се отнасят целите на реформата: адаптиране на размера на флотата към 
състоянието на ресурсите, за да се постигне устойчив риболов; приемането на 
структурни мерки и финансова подкрепа, за да се гарантира жизнеспособността на 
сектора; баланс между нарастваща регионализация и прилагането на ясни и единни 
правила, които гарантират принципа на еднакво третиране на всички рибари, с цел 
по-доброто адаптиране на рибарските зони към спецификата на всяка отделна 
географска зона, споразумение по задоволително решение на проблемите с 
изхвърлянето на улов, който представлява недостойно пилеене на хранителни 
ресурси, преразглеждане на системите за управление на флотата, за да се адаптират 
към изменящото се състояние на ресурсите, както чрез допустими равнища на улов 
и квоти, така и чрез риболовното усилие или чрез помощта на други схеми за 
управление, засилване на ролята на аквакултурите за ОПР, като се има предвид 
нарастващото им значение за снабдяването на пазара.
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Следва да се отбележи, че на 8 април 2009 г. беше публикувано дългоочаквано 
съобщение на Комисията относно „нов подем за устойчивото развитие на 
европейските аквакултури“. На 27 март 2008 г. комисията по рибно стопанство 
също организира публично изслушване по темата.

В съответствие с неотдавна представената Зелена книга, през първото шестмесечие 
на 2010 г. Комисията ще направи резюме на дискусията и ще изготви заключения 
относно насоките, които следва да се приложат към реформата на ОПР. Тогава ще 
бъде извършена оценка на въздействието, след което, след допълнителни 
консултации със заинтересуваните страни, Комисията ще изработи предложение за 
нов основен регламент, който ще бъде представен на Съвета и на Европейския 
парламент с всички останали основни законодателни предложения в контекста на 
новата финансова рамка, която ще влезе в сила през 2013 г.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Members 35 35 35 37 37 37
Meetings 6 16 14 17 16 6 75
Hearings/Conferences 1 5 3 4 3/1 1 18
Delegations 0 4 5 7 6 1 23
Reports * 6 20 29 22 16 8 101
Of which own-initiative 
reports*

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.

Annex 2 - Composition of the committee

2004 - 2007
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES
Antonio De Poli, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), IT

Philippe De Villiers, 3rd Vice-Chair (IND/DEM), FR

MEMBERS* (35) SUBSTITUTES* (19)
ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BUSK Niels DK ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
D'ALEMA Massimo IT PSE
DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis GR PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PARISH Neil GB PPE-DE
PIECYK Willi DE PSE
POIGNANT Bernard FR PSE
RIBEIRO Sérgio PT GUE/NGL
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES PPE-DE

AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
LOMBARDO Raffaele IT PPE-DE
MUSOTTO Francesco IT PPE-DE
NICHOLSON James UK PPE-DE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE:DE
TRÜPEL Helga DE Verts/ALE

* Position at July 2004
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2007 - 2009
Bureau

Philippe Morillon, Chair (ALDE), FR
Rosa Miguélez Ramos, 1st Vice-Chair (PSE), ES

Avril Doyle, 2nd Vice-Chair (PPE-DE), EN
Elspeth Attwool, 3rd Vice-Chair (ALDE), EN

Pedro Guerreiro, 3rd Vice-Chair (GUE/NGL), PT

MEMBERS* (37) SUBSTITUTES* (29)
ALLISTER James Hugh GB NI
ARNAOUTAKIS Stavros EL PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BAUTISTA Daniel ES PPE-DE
BRAGHETTO Iles IT PPE-DE
BUSK Niels DA ALDE
CAPOULAS SANTOS Luís PT PSE
CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE-DE
DOYLE Avril IRL PPE-DE
FERNANDES Emanuel Jardim PT PSE
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis EL PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
GOUDIN Hélène SV IND/DEM
GUERREIRO Pedro PT GUE/NGL
HANNAN Daniel EN NI
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS ES PSE
MIKKO Marianne ET PSE
MORILLON Philippe FR ALDE
MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
PAGANO Maria Grazia IT PSE
RODUST Ulrike DE PSE
ROMAGNOLI Luca IT NI
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
VISSER Cornelis NL PPE-DE

AITA Vincenzo IT GUE/NGL
AYLWARD Liam IRL UEN
BÖGE Reimer DE PPE-DE
BURKE Colm IRL PPE-DE
CAROLLO Giorgio IT PPE-DE
CHRISTENSEN Ole DK PSE
CORBEY Dorette NL PSE
COSTA Paolo IT ALDE
CROWLEY Brian IRL UEN
DAVIES Chris GB ALDE
DUMITRIU Constantin RO PPE-DE
FARAGE Nigel UK IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
GLATTFELDER Béla HU PPE-DE
KLAMT Ewa DE PPE-DE
LANG Carl FR NI
LO CURTO Eleonora IT PPE-DE
MASIP HIDALGO Antonio ES PSE
MULDER Jan NL ALDE
ORTUONDO LARREA Josu ES ALDE
PARISH Neil GB PPE-DE
RIERA MADURELL Teresa ES PSE
ROMEVA I RUEDA Raúl ES Verts/ALE
SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
SCHLYTER Carl SV Verts/ALE
SIEKIERSKI Czeslaw Adam PL PPE-DE
SINNOTT Kathy IRL IND/DEM
VENTRE Riccardo IT PPE-DE
WISE Thomas UK IND/DEM

* Position at April 2009

Coordinators (2004-2009)*

PPE-DE Carmén Fraga Estévez
PSE: Heinz Kindermann
ALDE: Elspeth Attwooll
Verts/ALE: Ian Stewart Hudghton
GUE/NGL: Pedro Guerreiro

Sérgio Ribeiro*

IND/DEM: Marie Hélène Goudin
Philippe de Villiers*

UEN: Sean O'Neachtain
NI: James Hugh Allister

* Acting and/or having acted* as coordinator during this period (2004-2009).
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement
(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar 
Agreement 
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde 
Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on fisheries 
and the conservation of 
fish stocks in the Baltic 
and Belts 

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water 
coral reefs from trawling 
in certain areas of the 
Atlantic Ocean

16/12/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation 
scheme for Dissostichus 
spp.(CCAMLR)

22/02/2005

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency 
and control system

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

Specific action for 
transfers of vessels to 
countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
in the Channel and Bay 
of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern 
hake and Norway lobster 
stocks

14/04/2005

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and 
pilot projects in relation 
to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast 
Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures 
for the sustainable 
exploitation of fishery 
resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Rebuilding plan for 
Greenland halibut

23/06/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures for 
the Baltic Sea, the Belts 
and the Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of 
applications for fishing 
licences to third countries 
before expiration of a 
protocol to an agreement 
(amend Regl. 3317/94)

13/12/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards 
Member States’ fisheries 
control programmes

15/12/2005

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and 
Law of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005
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Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/03/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia 
Partnership Agreement

15/03/2006

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-
2006)

27/04/2006

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable 
to animals and 
aquaculture products

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol 
to the fisheries agreement 
with São Tomé and 
Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement
(denunciation of the 
agreement, derog. Regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European 
eel stocks

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and the 
problems of inshore 
fishermen

15/06/2006
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States

15/06/2006

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products

07/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Agreement 
(extension of  protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for 
fisheries exploiting 
stocks of plaice and sole 
in the North Sea

28/09/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of 
Regulation 104/2000 on 
the common organisation 
of the markets in the 
fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in 
aquaculture

14/11/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
Partnership Agreement

30/11/2006

Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in the Member 
States (second reading)

12/12/2006
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Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them

06/06/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
Fisheries Organisation 
(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007
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Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009



45/78

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound

13/10/2005

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 

Scotland
04/12/2008
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Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 

costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005
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Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004

Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005
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Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006

Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement

10/03/2008
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Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species
(ICCAT, IOTC, IATTC and
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009
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CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation 
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008
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Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07
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Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics in 
certain areas other than the 
North Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08
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Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008
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Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach  to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008
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Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09

* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
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** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on 
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.
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11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;

- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.
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11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its 
management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)

11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
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I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 
meetings with the Commission,

N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
advice, and recommendations,

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;
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Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)
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Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs

Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
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- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)

Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)
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Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:
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- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)

Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)
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Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)
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Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)

Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
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- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)
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- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law

Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser
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- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium

- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
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Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 
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Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.

Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
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- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 
of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany

Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
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- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 

Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 
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Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal
- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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