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I. Įžanga

 Žuvininkystės komiteto atsiradimas

Sprendimas įsteigti Žuvininkystės komitetą priimtas 1994 m. liepos 21 d., per Europos 
Parlamento ketvirtosios kadencijos (1994–1999 m.) steigiamąją sesiją. Iki tos dienos 
Bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) klausimai buvo nagrinėjami darbo grupėje, o 
vėliau – Žemės ūkio komiteto Žuvininkystės pakomitetyje. 

1994 m. sprendimas buvo priimtas dėl praktinių ir politinių priežasčių. Iš tiesų 
Žuvininkystės pakomitetis veikė jau kaip tikras komitetas, tačiau dėl jo, kaip kitam 
komitetui priklausančios organizacijos, statuso kildavo nepatogumų. Kita vertus, augantis 
politinis spaudimas skatino užtikrinti žuvininkystės sektoriui vietą Parlamento 
organizacinėje schemoje, kurios jis nusipelno turint omenyje šios Bendrijos politikos 
specifiką ir svarbą, įgytą per vieną po kito sekusius Europos Sąjungos plėtros etapus.

 BŽP svarba, turinys ir tikslai

Nepaisant dažniausiai nedidelio valstybių narių žuvininkystės sektoriaus indėlio į BVP, jo 
poveikis svarbus kaip užimtumo šaltinis tuose regionuose, kur dažnai yra mažai 
alternatyvų. Be to, šis sektorius prisideda prie žuvininkystės produktų tiekimo į Europos 
Sąjungos rinką, kuri yra viena didžiausių pasaulyje. Europos Sąjunga yra viena 
galingiausių pasaulyje žuvininkystės ir vandens ūkio sektoriaus veikėjų.

Pagal dabartinį BŽP pagrindų reglamentą (2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
reglamentą 2371/2002) Bendroji žuvininkystės politika apima „gyvųjų vandens išteklių 
apsaugą, valdymą ir naudojimą, akvakultūrą ir žuvininkystės bei akvakultūros produktų 
perdirbimą ir prekybą, kai ši veikla vykdoma valstybių narių teritorijoje arba Bendrijos 
vandenyse, arba kai ją vykdo Bendrijos žvejybos laivai arba valstybių narių piliečiai, 
nepažeidžiant vėliavos valstybės tiesioginės atsakomybės“. Bendroji žuvininkystės 
politika turi numatyti aiškias priemones, susijusias su gyvųjų vandens išteklių apsauga, 
valdymu ir naudojimu, žvejybos poveikio aplinkai apribojimu, galimybės naudotis 
vandenimis ir ištekliais sąlygomis, struktūrine politika ir laivyno pajėgumo valdymu, 
kontrole ir jos vykdymo užtikrinimu, akvakultūra (vandens ūkiu), bendruoju rinkos 
organizavimu ir tarptautiniais santykiais. Bendroji žuvininkystės politika turi garantuoti, 
„kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami, užtikrinant tausojančias ekonomines, 
aplinkos ir socialines sąlygas“.

Nuo pirmųjų bendrųjų priemonių, kurių šiame sektoriuje imtasi 1970 m. ir nuo BŽP 
sukūrimo 1983 m., visose šios Bendrijos politikos srityse pasiekta didelė pažanga. 
Nepaisant gilios 2002 m. reformos, praėjus 27 metams po jos sukūrimo, BŽP susiduria su 
dideliais sunkumais, kadangi turi ištaisyti savo silpnąsias vietas, būtent spręsti tokias 
problemas kaip išteklių išsekimas, ekonominės ir socialinės padėties blogėjimas šiame 
sektoriuje, žuvininkystės ir vandens ūkio produktų rinkos globalizavimas, klimato kaitos 
padariniai, poreikis suteikti naują postūmį tvariam Europos vandens ūkio vystymuisi ir
reikalavimai, susiję su naujojoje integruotoje jūrų politikoje ir jos aplinkosaugos ramstyje 
– Jūrų strategijos direktyvoje – įtvirtintu ekosisteminiu požiūriu.



 Žuvininkystės komiteto kompetencija ir statusas

Pagal EP darbo tvarkos taisyklių VI priedo XIV dalį Žuvininkystės komitetas yra 
atsakingas už:
 „bendros žuvininkystės politikos veikimą ir plėtojimą bei jos valdymą;
 žuvų išteklių išsaugojimą;
 žuvininkystės produktų rinkos bendrą organizavimą;
 struktūrinę žuvininkystės ir vandens ūkio sektorių politiką, įskaitant žuvininkystės 

orientavimo finansines priemones;
 tarptautinius susitarimus dėl žvejybos ir žuvininkystės“.

Per šeštąją EP kadenciją Žuvininkystės komitetas pateikė pasiūlymų ir ne kartą prašė 
performuluoti šį EP darbo tvarkos taisyklių VI priedo punktą siekiant patikslinti ir 
atnaujinti jo funkcijų aprašymą atsižvelgiant į per praėjusį laikotarpį įvykusius padėties 
pokyčius (žr. šio dokumento 11.3 priedą).

Iki šiol žuvininkystės komitetas turėjo „neutralaus“ komiteto statusą (šio komiteto tikrasis 
narys tuo pačiu metu galėjo būti ir kito EP komiteto tikruoju nariu bei trečiojo komiteto 
pakaitiniu nariu). 2009 m. kovo 12 d. įvykusiame EP politinių frakcijų pirmininkų sueigos 
posėdyje nuspręsta „deneutralizuoti“ žuvininkystės komitetą atsižvelgiant į pakartotinį jo 
prašymą. Kita vertus, komitetas rekomendavo persvarstant EP darbo tvarkos taisyklių VI 
priedą apsiriboti vien „techniniais pritaikymais“. EP 2009 m. gegužės 6 d. sprendimu šia 
tema VI priedo XIV dalis palikta nepakeista.

 Žuvininkystės komiteto veikla

Per praėjusią kadenciją Žuvininkystės komitetas parengė svarbių pranešimų ir nuomonių 
visais šiais klausimais (3, 4, 5 ir 6 priedai).

Kita komiteto veikla buvo: 
- viešųjų svarstymų organizavimas (8 ir 14 priedai);
- žodiniai klausimai ir rezoliucijų projektai per plenarines sesijas (7 priedas);
- delegacijų vizitų į daugelį valstybių narių ir kai kurias trečiąsias valstybes 

organizavimas (9 priedas);
- komiteto narių dalyvavimas stebėtojų teisėmis regioninių žvejybos organizacijų 

metiniuose posėdžiuose ir kituose tarptautinio lygio posėdžiuose (10 priedas);
- neoficialių svarstymų ir susitikimų su sektoriaus atstovais ir kitomis žuvininkystei 

svarbiomis organizacijomis arba įstaigomis rengimas (14 priedas);
- dalyvavimas kitų institucijų rengiamuose seminaruose ir konferencijose;
- nuolatinis informacijos skleidimas nariams per naujienlaiškį The Trawler-Le Chalutier

(ji periodiškai atnaujinama per kiekvieną komiteto posėdį);
- užsakymai kompetentingam Europos Parlamento vidaus politikos generalinio 

direktorato teminiam skyriui („Struktūrinė ir sanglaudos politika“) per EP šeštąją 
kadenciją atlikti tyrimus (12 priedas) ir surengti darbo grupių posėdžius (13 priedas).

Nepaisant riboto dalyvavimo teisėkūros procese, susijusio su paprastai komiteto 
kompetencijos srityje taikoma konsultavimosi procedūra (EB steigimo sutarties 37 
straipsnis), į daugelį Žuvininkystės komiteto pasiūlymų Europos Komisija arba Taryba 
visiškai ar iš dalies atsižvelgė, o kartais jie tiesiogiai arba netiesiogiai darė įtaką 
priimamiems sprendimams. Žuvininkystės komitetas tapo svarbia diskusijų ir politinio 



spaudimo platforma, kur sektoriaus atstovai galėjo pareikšti savo nuomonę daugeliu 
svarbių progų: per susitikimus, viešuosius svarstymus arba komiteto delegacijų vizitus 
įvairiuose regionuose, per kuriuos užmegzta daug ryšių su sektoriaus ir nacionalinių bei 
regionų valdžios institucijų atstovais. Dar primename, kad ypatingose krizinėse padėtyse, 
Komisijai plenariniuose posėdžiuose pateikus žodinius klausimus arba pasiūlymus dėl 
rezoliucijų, Žuvininkystės komitetas ir jo nariai visuomet pasirodė dėmesingi ir pasirengę 
ginti sektoriaus interesus. Tokį vaidmenį Žuvininkystės komitetas nuolat atliko nuo pat 
savo įsteigimo ir per visą šeštąją EP kadenciją.

 Septintosios kadencijos uždaviniai

Europos Komisija pradėjo pagrindų reglamente 2371/2002 numatytą BŽP persvarstymą: 
2008 m. rugsėjo mėn. buvo priimtas darbo dokumentas, 2009 m. balandžio 22 d. paskelbta 
žalioji knyga ir pradėtos plačios viešos konsultacijos. Naujasis Žuvininkystės komitetas 
aktyviai dalyvaus šiuose svarstymuose ir rengiant būsimąją reformą. Be to, po galimo 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo Parlamentas ir Taryba, vadovaudamiesi įprasta 
teisėkūros procedūra, parengs nuostatas, reikalingas siekti Bendrosios žuvininkystės 
politikos (BŽP) tikslų. Tokia padėtis lems svarbius pakitimus ir didesnę mūsų komiteto 
atsakomybę, nes jam per bendro sprendimo procedūrą teks pareikšti nuomonę esminiais 
BŽP ateities klausimais.

Šio dokumento, kurį parengė Žuvininkystės komiteto sekretoriatas, tikslas – pateikti 
glaustą, o ne išsamią bendrą komiteto veiklos per EP šeštąją kadenciją viziją, skirtą visų 
pirma naujiesiems komiteto nariams.

II. Vienodo ir veiksmingo BŽP taikymo link 

Kelias kadencijas iš eilės EP apgailestavo, kad BŽP taisyklių laikomasi nepakankamai, ir 
ne kartą prašė valstybes nares gerinti kontrolę, suderinti tikrinimo ir nuobaudų skyrimo 
kriterijus, skaidriau pateikti patikrinimų rezultatus ir sugriežtinti Bendrijos tikrinimo 
sistemą. Per šeštąją kadenciją EP aktyviai prisidėjo prie Bendrijos politikos BŽP kontrolės 
srityje griežtinimo. Kontrolė yra vienas iš pagrindinių šios politikos ramsčių ir 
pastaraisiais metais šioje srityje pasiekta nemaža pažanga.

2005 m. vasario 23 d. EP išreiškė nuomonę (A6-0022/2005, pranešėja Elspeth 
ATTWOOLL, ALDE, GB) dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama 
Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (BŽKA). Jos steigimas atitinka 2002 m. 
reformos aplinkybes. Agentūra veikia nuo 2007 m., ir jos vykdomasis direktorius 
reguliariai dalyvaudavo Žuvininkystės komiteto posėdžiuose, siekdamas informuoti jo 
narius apie agentūros veiklą.

2007 m. vasario 15 d. EP priėmė rezoliuciją dėl Europos Sąjungos kovos su nelegalia, 
nedeklaruojama ir nereguliuojama žvejyba veiksmų plano įgyvendinimo (A6-0015/2007, 
pranešėja Marie-Hélène AUBERT, Verts/ALE, FR). Komisijos ir valstybių narių 
prašoma dėti dvigubai daugiau pastangų siekiant įgyvendinti visus penkiolika 2002 m. 
priimto ES kovos su nelegalia, nedeklaruojama ir nereguliuojama (NNN) žvejyba veiksmų 
plano punktų. Be kitų rekomenduojamų veiksmų, Komisija raginama į savo teisėkūros 
pasiūlymą įtraukti tokias priemones: sudaryti Bendrijos sąrašą, į kurį būtų įtraukti NNN 



žvejyba besiverčiantys laivai ir į Regioninių žvejybos valdymo organizacijų (RŽVO) 
juoduosius sąrašus įtraukti laivai ir kuris padėtų valstybėms narėms veiksmingai keistis 
informacija ir stebėti laivus, kurie galbūt ketina keisti vėliavą; nustatyti bendras 
mažiausias baudas už rimtus nusižengimus, kurios turėtų būti skiriamos visose valstybėse 
narėse ir būti pakankamai atgrasančios; visi RŽVO patvirtinti žvejybos laivų ir žuvų 
gabenimo laivų juodieji sąrašai, kuriuose nurodomi laivų savininkai ar operatoriai, turi 
būti paskelbti ir tiesiogiai įtraukti į Bendrijos teisės aktus; šiuose sąrašuose esantiems ne 
ES laivams turi būti draudžiama patekti į Bendrijos uostus, išskyrus force majeure atvejus 
arba humanitarines priežastis; prieš laivui duodant leidimą iškrauti prekes ES uostuose ar 
importuoti į ES, turi būti pateiktas įrodymas, kad žuvys sugautos teisėtai; Komisija turėtų 
prižiūrėti, kad nė vienas asmuo, vykdantis NNN žvejybos veiklą, negautų jokios paramos 
ar subsidijų iš Bendrijos fondų įvairiai savo veiklai finansuoti, o valstybės narės turėtų 
imtis panašių priemonių teikdamos atitinkamą nacionalinę paramą. Be to, EP prašo 
Komisiją besivystančioms šalims, ypač toms, su kuriomis Bendrija pasirašiusi žvejybos 
susitarimus, iki galo įvykdyti tarptautiniame veiksmų plane, kuriuo siekiama užkirsti kelią 
nelegaliai žvejybai, nurodytus įsipareigojimus.

2007 m. Europos Komisija pristatė komunikatą ir pasiūlymą dėl reglamento dėl kovos su 
NNN žvejyba. Konkrečiai pasiūlytos taisyklės ir bendrosios sąlygos, kuriomis siekiama 
palaikyti veiksmingą uosto valstybės kontrolės tvarką, įdiegti sertifikavimo tvarką ir 
Bendrijos mastu suvienodinti maksimalias nuobaudas, valstybių narių taikytinas sunkių 
BŽP taisyklių pažeidimų atvejais. EP indėlis apibrėžiant šią naują strategiją buvo labai 
naudingas, ir į Komisijos pasiūlymą įtraukta daug rekomendacijų, išdėstytų minėtoje 
2007 m. vasario 15 d. EP rezoliucijoje. 2008 m. birželio 5 d. EP priėmė teisėkūros 
rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria 
siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai, 
atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (A6-0193/2008, pranešėja Marie-Hélène AUBERT,
Verts/ALE, FR). 2008 m. rugsėjo mėn. Reglamentą (EB) Nr. 1005/2008 priėmė Taryba; 
jis bus taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Šis reglamentas kartu su 2008 m. rugsėjo 28 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne 
Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos 
vandenyse (šiuo klausimu žr. 2008 m. balandžio 10 d. EP teisėkūros rezoliuciją (A6-
0072/2008, pranešėjas Philippe MORILLON, ALDE, FR) ir būsimuoju reglamentu, 
nustatančiu Bendrijos kontrolės sistemą (žr. toliau), yra pagrindinis Bendrijos BŽP 
kontrolės politikos elementas.

Galų gale 2009 m. balandžio 22 d. EP priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Bendrijos kontrolės sistema, kuria užtikrinama, 
kad būtų laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių (A6-0253/2009, 
pranešėjas Raul ROMEVA, Verts/ALE, ES). EP remia Komisijos pasiūlymą, bet siūlo 
tam tikrų pakeitimų, visų pirma susijusių su tam tikrų nuostatų taikymo laivams, kurių 
didžiausias ilgis siekia 10–15 metrų, pradžios atidėjimo iki 2013 m. liepos mėn., 
finansinės paramos, 80 proc. bendrai finansuojamos iš Bendrijos biudžeto, skyrimo, laivų 
stebėjimo prietaisų įrengimo ir elektroninių laivo žurnalų įmontavimo, toleruojamo laivo 
žurnale pateikiamų duomenų nukrypimo padidinimo nuo 5 proc. iki 10 proc., tam tikrų 
nuostatų, suteikiančių Komisijai įgaliojimus nutraukti žvejybą tam tikruose rajonuose 
realiuoju laiku, sumažinti valstybių narių kvotas arba neleisti pasikeisti kvotomis, 
panaikinimo. Pramoginės žvejybos, dėl kurios kyla labai daug ginčų, klausimu EP mano, 
kad labai griežtai kontroliuojama ir ribojama komercinė žvejyba būtų diskriminuojama 
palyginti su nekomercine žvejyba, kuriai tokia kontrolė ir apribojimai netaikomi. Pagal 



siūlomą kompromisinį sprendimą per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
valstybės narės galėtų įvertinti pramoginės žvejybos jų vandenyse poveikį ir pateikti šią 
informaciją Komisijai. Atitinkama valstybė narė ir Komisija, remdamosi Žuvininkystės 
mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto nuomonėmis, turėtų nustatyti, kokių tipų 
pramoginė žvejyba turi didelį poveikį ištekliams. Atitinkama valstybė narė, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Komisija, parengtų tų žvejybos rūšių, kurios daro didelį poveikį, 
stebėjimo sistemą, kurią naudojant būtų galima tiksliai nustatyti visą per pramoginę 
žvejybą sugautą kiekvieno išteklių tipo žuvų kiekį. Jei būtų nustatyta, kad pramoginė 
žvejyba daro didelį poveikį, sugautų žuvų kiekis būtų išskaičiuojamas iš atitinkamos 
vėliavos valstybės narės kvotos. Valstybė narė galėtų nustatyti, kokia tokios kvotos dalis 
būtų skiriama išimtinai tos pramoginės žvejybos reikmėms. Šį Tarybos reglamentą priimti 
iš principo numatoma artimiausiais mėnesiais, per septintąją kadenciją. Šiame pasiūlyme 
dar numatoma išplėsti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros įgaliojimus.

III. Išteklių išsaugojimas

Vykdant 2002 m. BŽP reformą pirmenybė teikta ilgalaikei žuvininkystės valdymo vizijai. 
Numatyta parengti daugiamečių planų, kaip atkurti išteklius, kurių kiekis neatitinka saugių 
biologinių ribų, kitų išteklių atkūrimo daugiamečių planų, ir laipsniškai įgyvendinti 
ekosistemomis pagrįstą žuvininkystės valdymo metodą. 

Šiuo metu daugiamečiai išteklių valdymo planai yra pagrindinis BŽP elementas, ir 
Europos Parlamentui per šią kadenciją teko pareikšti nuomonę dėl daugelio Komisijos 
pasiūlymų šioje srityje.

 Valdymo ir regeneravimo planai (2004–2009 m.)

 Ph. MORILLONO (ALDE, FR) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatomos priemonės jūrų liežuvių ištekliams vakarinėje Lamanšo sąsiaurio 
dalyje ir Biskajos įlankoje atkurti (A6-0050/05): 2005 m. balandžio 14 d. teisėkūros 
rezoliucija.

 R. MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos priemonės europinės jūrų lydekos ir norveginio omaro 
ištekliams Biskajos įlankoje ir Pirėnų pusiasalio vakaruose atkurti (A6-0051/05): 
2005 m. balandžio 14 d. teisėkūros rezoliucija.

 H. D. KRISTENSENO (PSE, DK) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, nustatančio Grenlandijos otų išteklių atkūrimo planą Šiaurės Vakarų 
Atlanto žvejybos organizacijos struktūroje (A6-0116/05): 2005 m. birželio 23 d.
teisėkūros rezoliucija.

 A. J. MAATO (PPE-DE, NL) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
nustatančio priemones upinių ungurių ištekliams atkurti (A6-0140/06): 2006 m. 
gegužės 16 d. teisėkūros rezoliucija (2005 m. lapkričio 15 d. EP jau buvo priėmęs 
rezoliuciją dėl Bendrijos veiksmų plano dėl Europinio ungurio išteklių atkūrimo 
vystymo, A. J. MAATO pranešimas A6-0284/2005).

 A. J. MAATO (PPE-DE, NL) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
nustatančio plekšnių ir jūrų liežuvių išteklių žvejybos Šiaurės jūroje valdymo planą 
(A6-0265/2006): 2006 m. rugsėjo 28 d. teisėkūros rezoliucija.

 Z. K. CHMIELEWSKIO (PPE-DE, PL) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos 



reglamento, nustatančio Baltijos jūros menkių išteklių ir žvejybos būdų, kuriais 
žvejojami tie ištekliai, daugiametį planą (A6-0163/2007): 2007 m. birželio 6 d.
teisėkūros rezoliucija.

 I. BRAGHETTO (PPE-DE, IT) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, 
nustatančio daugiametį paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto dalyje ir Viduržemio 
jūroje atkūrimo planą (A6-0408/07): 2007 m. lapkričio 14 d. teisėkūros rezoliucija.

 N. BUSKO (ALDE, DK) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 423/2004 dėl menkių išteklių atkūrimo ir Reglamentą 
(EEB) Nr. 2847/93 (A6-0340/08): 2008 m. spalio 20 d. teisėkūros rezoliucija.

 S. STEVENSONO (PPE-DE, GB) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, nustatančio daugiametį atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo 
Škotijos, naudojimo ir jų žvejybos planą (A6-0433/08): 2008 m. gruodžio 4 d.
teisėkūros rezoliucija.

 Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl daugiamečio rytinės Atlanto 
vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano ir 
nustatančio daugiametį paprastųjų tunų išteklių Atlanto vandenyno rytinėje dalyje ir 
Viduržemio jūroje atkūrimo planą (CNS/2009/0029): 2009 m. kovo 12 d. teisėkūros 
rezoliucija, priimta taikant skubos procedūrą.

Minėtose teisėkūros rezoliucijose Parlamentas pasiūlė pakeitimų, kuriais siekta didesnio 
lankstumo taikant Komisijos pasiūlymuose numatytas taisykles, sudaryti sąlygas sektoriui 
ir jo patariamiesiems organams aktyviau dalyvauti įgyvendinant ir vertinant sprendimus, 
atsižvelgti į regionų specifiką ir kiekvienos žūklavietės specifiką, mažinti numatytų 
priemonių socialinius ekonominius padarinius ir prireikus atkreipti dėmesį į turimų 
mokslinių duomenų nepakankamumą. Konkrečiai pagal šį planą EP atlikti pakeitimai buvo 
susiję su maksimaliais metiniais bendrų leistinų sugavimų intervalais, žvejybos pastangos 
nustatymo kriterijais, žvejybos dienų skaičiumi, o tam tikrais atvejais, kaip antai 
paprastojo tuno išteklių atkūrimo plano atveju, su priemonėmis, kuriomis siekiama 
sustiprinti šio plano taikymo kontrolę.

 Už tvarią ir atsakingą žvejybą: pagrindiniai priimti pranešimai
(2004–2009 m.)

Be to, Europos Parlamentas užėmė tam tikrą poziciją visais klausimais, glaudžiai 
susijusiais su žuvų išteklių apsauga ir išsaugojimu vykdant atsakingą ir tvarumo principus 
atitinkančią žvejybą. Šiuose pranešimuose, po kurių kartais buvo rengiami svarstymai ir 
(arba) tyrimai bei darbo grupių posėdžiai (žr. 8, 12 ir 13 priedus), daugiausia buvo 
kalbama apie taikytinas technines priemones, valdymo instrumentus, skatinančius tvarią 
žvejybą, ir priemones, būtinas geresnei jūrų ekosistemų apsaugai. Galime paminėti tokius 
pranešimus:

C. FRAGOS ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos Viduržemio jūros žuvų išteklių tausojamojo naudojimo 
valdymo priemonės (A6-0112/05): 2005 m. birželio 9 d. teisėkūros rezoliucija. 
Ankstesnės kadencijos pradžioje Žuvininkystės komitetas atmetė Komisijos pasiūlymą, 
nes manė, kad jame nepakankamai atsižvelgiama į žvejybos Viduržemio jūroje bei šios 
jūros laivyno specifiką ir kad jį rengiant nepakankamai konsultuotasi su suinteresuotomis 
šalimis. Per 2004 m. balandžio 1-osios plenarinį posėdį pasiūlymas nesulaukė balsavusiųjų 
daugumos palaikymo, tačiau Komisija jo neatsiėmė, ir naujosios kadencijos pradžioje šis 
pasiūlymas buvo dar kartą pateiktas Parlamentui. Rengiant šį pranešimą pavyko rasti 



kompromisą: įdiegti pakankamą žuvų išteklių valdymą, ypač žvejojant tunus, naudojant 
pakrančių žvejybos įrankius ir nustatant minimalius sužvejojamų žuvų dydžius, 
atitinkančius tinklų akių dydį ir leidžiamų naudoti žvejybos tinklų ypatybes.

Z. K. CHMIELEWSKIO (PPE-DE, PL) pranešimas dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl 
žuvų išteklių apsaugos techninėmis priemonėmis Baltijos jūroje, Beltų ir Zundo 
sąsiauriuose, (A6-0265/05): 2005 m. spalio 13 d. teisėkūros rezoliucija. Pranešimas, nuo 
pat pradžių sukėlęs daug prieštaravimų. Buvo galima rasti kompromisinių sprendimų 
siekiant užtikrinti geresnį išteklių išsaugojimą šiame regione, ypač žvejybos įrankių ir 
minimalių sugaunamų žuvų dydžių srityje.

C. STIHLER (PSE, GB) pranešimas dėl tam tikrų leidimų naudoti išteklius apribojimų 
vykdant bendrą žvejybos politiką persvarstymo (Šetlando ir jūrų plekšnių zonos) (A6-
0016/06): 2006 m. vasario 14 d. rezoliucija. Priimdamas šį pranešimą savo iniciatyva, po 
plačios konsultacijos su visomis suinteresuotomis šalimis Parlamentas patvirtino remiąs 
Komisijos sprendimą išsaugoti Šetlando ir jūrų plekšnių zonas. Šiame pranešime buvo 
iškeltas ir svarbus Šiaurės jūros regiono patariamosios tarybos (RPT) vaidmuo valdant 
žvejybą. Todėl konsultavimasis su RPT laikomas naudingu vertinant galimus paskesnius 
šios jūrų zonos apribojimus.

C. FRAGOS ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) pranešimas dėl Komisijos komunikato Tarybai, 
Europos Parlamentui ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, kuriuo pradedama 
diskusija apie Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo 
sistemas (A6-0219/06): 2006 m. rugsėjo 7 d. rezoliucija. Savo rezoliucijoje Parlamentas 
paprašė skubiai suformuoti Bendrijos požiūrį į ekologinio žuvininkystės ir vandens ūkio 
produktų ženklinimo sistemas. Tuo pačiu metu jis apgailestavo, kad dėl šių veiksmų 
vėlavimo paplito valstybės visiškai nekontroliuojamas daugiau ar mažiau rimtas 
ekologinis ženklinimas, keliantis pavojų, kad vartotojai ir gamintojai juo nelabai pasitikės 
ir kad tarp jų kils sumaištis. 2008 m. Komisija minėjo apie savo ketinimą per 2009 m. 
pirmąjį pusmetį pateikti reglamentą dėl ekologinio žuvininkystės produktų ženklinimo, o 
vėliau lyg ir jo atsisakė bei pateikė „horizontalųjį“ pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos (COM (2008) 0401), 
apimantį daugumą produktų, įskaitant žuvininkystės produktus (žr. ENVI komiteto 
pranešimą A6-105/2009; EP pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2009 m. balandžio 
2 d.). Žuvininkystės komitetui ir kitiems dalyviams aiškiai pareiškus savo prieštaravimus 
šiam požiūriui, galų gale rastas dviejų dalių kompromisas. Viena vertus, Komisija 
įsipareigojo iki 2009 m. pabaigos pateikti „specialų“ pasiūlymą dėl žuvininkystės 
produktų ženklinimo, kuriame iš esmės praktiškai būtų nurodyta, kad šie žuvininkystės 
produktai pagaminti tausiai („iš tinklo į prieplauką“). „Horizontalusis“ Bendrijos 
ekologinio ženklo reglamentas bus taikomas visų pirma perdirbimo, pakavimo ir 
pervežimo („iš prieplaukos į lėkštę“) sąlygoms, ir labiausiai įtikėtina, kad jis priklausys 
nuo galimybių tyrimo, kurį Komisija įsipareigojo atlikti ir pateikti iki 2011 m. pabaigos,
rezultatų.

C. FRAGOS ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) pranešimas dėl tvarumo principo taikymo 
Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriuje išlaikant didžiausią tvarų produktyvumą 
(DTP) (A6-0298/2007): 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliucija. Šiame pranešime savo 
iniciatyva (jį rengiant buvo suorganizuotas viešasis svarstymas – žr. 8 ir 14 priedus) 
pasisakyta už tokią žuvininkystės politiką, kurią vykdant būtų kuo labiau atsižvelgiama į 
biologinius atkuriamų išteklių pajėgumus. Parlamento nuomone, pasiūlymas, kuriuo siekta 



nustatyti DTP, dar nebuvo pakankamai brandus; jame ypač buvo pabrėžta, kad būtina 
sukurti prieigos prie išteklių sistemą, kuri padėtų tausoti išteklius, supaprastinti technines 
priemones ir mažinti išmetamų žuvų kiekį. Manoma, kad didesnis lankstumas padėtų 
padidinti sektoriaus konkurencingumą ir kad atliekant bet kokį jo valdymo sistemos 
pakeitimą būtina numatyti tinkamų finansinių kompensavimo priemonių.

C. SCHLYTERIO (Verts/ALE, SV) pranešimas dėl nepageidaujamos priegaudos 
sumažinimo ir jos išmetimo į jūrą panaikinimo Europos žvejyboje politikos (A6-
0495/2007): 2008 m. sausio 31 d. rezoliucija. Šiame pranešime savo iniciatyva paliečiama 
esminė pasaulio žvejybos sektoriaus problema – priegaudos išmetimas į jūrą, nustatyta, 
kad per metus išmetama nuo 7 iki 27 mln. tonų žuvų – iki ketvirtadalio visų pagaunamų 
žuvų. Išmetant tokį didelį kiekį žuvų, ne tik žalojama aplinka, bet ir trukdoma atkurti 
išeikvotus išteklius, o žuvininkystės pramonė praranda brangų laiką ir energiją. Kadangi 
išmetimo priežastys skirtingose žūklavietėse nevienodos, problemos sprendimai irgi turėtų 
būti specialūs, atitinkantys esamas realijas. Todėl Komisija, valstybės narės ir sektoriaus 
veikėjai buvo paraginti apsvarstyti, kokias paskatas būtų galima taikyti siekiant patobulinti 
žvejybos metodus, būtent selektyvesnius žvejybos įrankius naudojantiems laivams leisti 
jūroje praleisti daugiau dienų, lengvatine tvarka įleisti juos į tam tikrus žvejybos rajonus 
arba, aiškiai apibrėžus išmetimų mažinimo tikslus, pradėti įgyvendinti bandomuosius 
projektus. Priegaudos išmetimo į jūrą draudimas tam tikroje žūklavietėje būtų taikomas tik 
jeigu per penkerius metus po naujųjų priemonių taikymo pradžios nebūtų rasta kitų 
sprendimų.

E. ATTWOOLL (ALDE, GB) pranešimas dėl teisėmis pagrįsto žvejybos valdymo 
įrankių (A6-0060/08): 2008 m. balandžio 10 d. rezoliucija. Atsakant į Komisijos 
komunikatą ta pačia tema, šiame pranešime savo iniciatyva (kurį rengiant Žuvininkystės 
komiteto prašymu buvo suburta speciali darbo grupė – žr. 13 priedą) atskleisti sistemų, 
kuriose naudojami teisėmis pagrįsto žvejybos valdymo įrankiai, pranašumai ir trūkumai. 
Pripažįstant, kad žvejybos teisėmis pagrįsto valdymo patirtis jį taikiusiose valstybėse 
narėse davė daugeliu aspektų labai teigiamų rezultatų, rezoliucijoje pabrėžiama ir tai, kad 
perėjimas prie bendros sistemos būtų labai sudėtingas ir tam atsirastų kliūčių derinant 
valstybių narių praktiką arba organizuojant valdymą Bendrijos lygmeniu. Parlamentas 
mano, kad būtina nustatyti, koks būtų tokių pasikeitimų poveikis, ypač kalbant apie 
santykinį stabilumą ir jo svarbą siekiant išsaugoti nuo žuvininkystės priklausomas 
bendruomenes, šių savininkų sutelktų teisių koncentraciją ir iš to kylančius socialinius ir 
ekonominius padarinius. Komisija raginama išsamiai išnagrinėti šiuo metu valstybėse
narėse taikomas valdymo sistemas. Parlamentas mano, kad diskusijoms skirtas laikotarpis 
per trumpas, ir prašo jį pratęsti, kad būtų tinkamai įvertinti ir išnagrinėti galimi įvairūs 
sprendimai ir jų pasekmės. Reikia pažymėti, kad Komisija užsakė atlikti išorinį tyrimą šia 
tema (jis pateikiamas Europos Komisijos interneto svetainėje adresu 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

R. MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) pranešimas dėl giliavandenių žuvų išteklių 
valdymo (A6-0103/2008): 2008 m. gegužės 8 d. rezoliucija. Rengiant šį pranešimą 
Žuvininkystės komiteto prašymu irgi suburta darbo grupė (žr. 13 priedą). Rezoliucijoje šia 
tema Parlamentas paragino Komisiją pateikti programų, kurios padėtų mokslinių tyrimų 
laivams rinkti mokslinius duomenis, atlikti giliavandenių žuvų žūklaviečių socialinį ir 
ekonominį vertinimą bei ištirti pakartotinio žvejybos pastangų sumažinimo šiame 
sektoriuje poveikį. Komisija ir valstybės narės paragintos nustatyti bendras gaires ir keistis 
gerąja patirtimi siekiant geriau įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama mažinti 



nelegalią žvejybą ir Europos rinkose parduodamą nelegaliai sugautų žuvų kiekį, taip pat 
remti labiau aplinką tausojančius žvejybos būdus, kad dėl nepageidaujamos priegaudos 
nebūtų kenkiama ekologinei biologinei įvairovei.

D. FREITASO (PPE-DE, PT) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 
pažeidžiamų jūrų ekosistemų atviroje jūroje apsaugos nuo dugniniais žvejybos įrankiais 
daromo neigiamo poveikio (A6-0183/2008, 2008 m. birželio 5 d. teisėkūros rezoliucija).
Šiame reglamento pasiūlyme atsižvelgiama į Jungtinių Tautų rekomendacijas nutraukti 
ardomąją žvejybos veiklą atviroje jūroje, keliančią grėsmę pažeidžiamoms jūrų 
ekosistemoms (2006 12 8 Rezoliucija Nr. 61/105). Priimtas pasiūlymas taikomas 
Bendrijos laivams, dirbantiems tuose atviros jūros rajonuose, kurių nereguliuoja jokia 
Regioninė žuvininkystės valdymo organizacija (RŽVO) ir kuriuos dėl šios priežasties turi 
vienašališkai reguliuoti vėliavos valstybė narė. Parlamento pateiktuose pakeitimuose 
siūlyta nenustatyti maksimalaus gylio, kuriame galima naudoti dugninius žvejybos 
įrankius, atitinkamų dugninių žvejybos įrankių apibrėžimo ir nuorodos į JT Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos darbus, o pasiūlymas sumažinti į laivą priimamų stebėtojų 
skaičių nebuvo priimtas.

H. KINDERMANNO (PSE, DE) pranešimas dėl Europos kormoranų populiacijos 
valdymo plano, skirto didėjančiai kormoranų daromai žalai žuvų ištekliams, 
žuvininkystei ir akvakultūrai mažinti, parengimo (A6-0434/08, 2008 m. gruodžio 4 d.
rezoliucija). Kadangi pastaraisiais metais kormoranų populiacija nepaprastai išaugo, ji 
nuolat daro žalą akvakultūros įmonėms ir įvairių rūšių laukinių žuvų, aptinkamų vidaus ir 
jūrų pakrančių vandenyse, ištekliams daugelyje ES valstybių narių. Šiame pranešime savo 
iniciatyva Parlamentas paprašė Komisiją ir valstybes nares dvigubai sustiprinti paramą iš 
biudžeto ir bendradarbiavimą mokslo ir administravimo srityse, kad būtų parengtas 
Europos masto kormoranų populiacijos valdymo planas. Patikimų ir visuotinai 
pripažįstamų duomenų rinkimas laikomas pirmuoju būtinu žingsniu siekiant nuolat stebėti 
šiuos paukščius, kad būtų galima suderinti šios rūšies apsaugos priemones su 
priemonėmis, kurios galėtų užtikrinti vidaus vandenyse aptinkamų laukinių žuvų apsaugą 
ir akvakultūros įmonių išlikimą.

P. GUERREIRO (GUE/NGL, PT) pranešimas dėl BŽP ir ekosisteminio žvejybos 
valdymo metodo (A6-0485/2008): 2009 m. sausio 13 d. rezoliucija. Rengiant šį pranešimą 
Žuvininkystės komiteto prašymu suburta darbo grupė (žr. 13 priedą). Savo rezoliucijoje 
dėl diskusijų dėl galimos BŽP reformos EP pabrėžė, kad vykdant įvairių sričių 
žuvininkystės politiką būtina atsižvelgti į daugelį aspektų – socialinį, aplinkos apsaugos ir 
ekonominį, kuriems būtina taikyti integruotą ir gerai suderintą metodą. Kiekvienos 
valstybės narės mitybos poreikiai, sektoriaus ir žvejų bendruomenių gyvybingumo 
išsaugojimas bei tausių jūrų ekosistemų išlaikymas nėra vienas kitam prieštaraujantys 
tikslai. EP reiškia gilų susirūpinimą dėl galimų BŽP pakeitimų, kurie paskatintų 
žuvininkystės veiklos koncentraciją, ypač prieigos prie išteklių srityje, ir pabrėžia, kad 
kvotų sumažinimas ir jų koncentracija tam tikrų operatorių rankose reiškia ne tai, kad 
mažės žvejybos mastas, o tik tai, kad bus koncentruojamas žuvų išteklių naudojimas. 
Komisija raginama išnagrinėti galimybes taikyti įvairias žuvų išteklių valdymo priemones 
ir kartu užtikrinti, kad dabartinės priemonės nebus keičiamos tol, kol bus galima 
pasinaudoti alternatyviais būdais, kuriuos taikant būtų užtikrinamas tinkamiausias žuvų 
išteklių panaudojimas. Be to, EP nuomone, išsaugoti nukrypti leidžiančią nuostatą dėl 
prieigos prie zonų, kurios įeina į dvylikos mylių teritorinius vandenis, kaip priemonės, 
skirtos užtikrinti jūrų pakrančių ekosistemų, tradicinės žvejybinės veiklos ir atitinkamų 



vietos bendruomenių gyvybingumui, ir prašo, kad ši nuostata būtų taikoma nuolat. Be to, 
jis mano, kad nepakanka žvejybą vertinti taikant vienodus kriterijus ir neatsižvelgiant į 
laivynų ir žvejybos įrankių įvairovę ir kad kontroliuojant žvejybą reikėtų atsižvelgti į 
įvairias žuvų rūšis, įvairius žvejybos įrankius ir įvertinti, kokį poveikį žuvų rūšims daro 
sugautų žuvų kiekis. EP daro išvadą, kad vienas pagrindinių uždavinių žuvininkystės 
valdymo srityje – moksliškai įvertinti, ar turima pernelyg didelių laivynų ir pernelyg 
išnaudojamų išteklių, ir jei taip – juos nustatyti, kad būtų galima imtis tinkamų priemonių. 

C. VISSERIO (PPE-DE, NL) pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 
žuvininkystės išteklių apsaugos taikant technines priemones (A6-0206/2009, 2009 m. 
balandžio 22 d. teisėkūros rezoliucija). Šio pasiūlymo tikslas – supaprastinti dabartinę 
reguliavimo sistemą, susijusią su žuvininkystės išteklių apsauga. Siūloma priimti Tarybos 
pagrindų reglamentą, kuriame būtų išdėstyti bendrieji principai ir nuostatos, ir papildomus 
Komisijos reglamentus, kuriuose būtų išdėstytos konkrečios techninės taisyklės, skirtos 
kiekvienos Regioninės patariamosios tarybos (RPT) rajonui. Rengdamas šį pranešimą, 
Žuvininkystės komitetas surengė viešąjį svarstymą ir užsakė tyrimą (8 ir 12 priedai). EP 
priėmė pakeitimų, kuriuose siūlomos lankstesnės nuostatos, taikytinos tinklų deriniams, ir 
išdėstytos visos sritys, kuriose Taryba (o ne Komisija, vadovaudamasi komitologijos 
procedūromis) turėtų priimti reikalingus sprendimus. Pagal kitą pakeitimą Taryba, 
remdamasi Komisijos pasiūlymu ir laikydamasi EB steigimo sutarties 37 straipsnyje 
nustatytos tvarkos, turėtų patvirtinti priemones, konkrečiai taikomas skirtinguose įvairių 
regioninių patariamųjų tarybų (RPT) rajonuose. EP pasiūlyti pakeitimai atspindi pastangas 
užtikrinti, kad dažniau taikant priemones, susijusias su komitologijos procedūra, būtų 
apsiribojama neesminiais grynai techninio pobūdžio dalykais ir nebūtų pažeidžiamos nei 
vienodos bendrosios nediskriminacinės taisyklės, nei institucinė pusiausvyra teisėkūros 
srityje. 

IV. Siekiant pagerinti ekonominę ir socialinę sektoriaus padėtį

Per pastaruosius metus daugelio žuvininkystės įmonių ekonominė padėtis pablogėjo dėl 
įvairių veiksnių, būtent dėl sužvejojamo kiekio mažėjimo dėl prastos žuvų išteklių 
padėties ir prieigos prie tam tikrų išteklių apribojimų, degalų kainų kilimo, pirminio 
pardavimo kainų stagnacijos ir rinkų raidos, kuriuos veikia importas iš trečiųjų šalių, 
didėjanti pasiskirstymo koncentracija ir finansų krizė.

Daugelyje Žuvininkystės komiteto pranešimų savo iniciatyva atsižvelgta į šią padėtį ir 
Komisija prašyta imtis trumpalaikių, vidutinės trukmės ir ilgalaikių priemonių siekiant 
sumažinti jos padarinius bei rasti sprendimų, kurie padėtų išsaugoti sektoriaus 
gyvybingumą.

Savo 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliucijoje dėl žvejybos pramonės ekonominės padėties 
pagerinimo (A6-0266/2006, pranešėjas Pedro GUERREIRO, GUE/NGL, PT) EP pasiūlė 
priimti konkrečių ir skubių priemonių degalų kainų kilimui kompensuoti, būtent: sukurti 
garantijų fondą, bendrai finansuojamą Bendrijos lygmeniu ir galintį užtikrinti degalų kainų 
stabilumą, ir skirti atitinkamoms žvejybos įmonėms laikinas nuostolių kompensacijas; 
suteikti mokesčių lengvatas, siekiant užtikrinti ES laivyno, žvejojančio už Bendrijos 
vandenų ribų, konkurencingumą; skubiai padidinti paramos „de minimis“ žuvininkystės 
sektoriui viršutines ribas. Kaip vieną iš vidutinės trukmės ir ilgalaikio poveikio priemonių 



rezoliucijoje EP siūlo „išsamų planą, kaip sumažinti laivyno sunaudojamos energijos 
kiekį“. EP pageidauja, kad naujasis Europos žuvininkystės fondas (EŽF) toliau teiktų 
pagalbą žvejybos laivyno atnaujinimui ir modernizavimui, pirmenybę teikdamas smulkiai 
pakrančių žvejybai ir amatininkams, ir mano, kad žuvininkystės sektoriui skiriama 
nepakankamai Bendrijos finansinių išteklių. Komisija paraginta pateikti pasiūlymą, kuriuo 
siekiama sukurti Bendrijos paramos smulkiai pakrančių žvejybai ir amatininkų žvejybai 
programą. Be to, EP mano, kad labai svarbu imtis priemonių siekiant sustiprinti kovą su 
nelegalia, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba, remti mokslinius tyrimus ir 
investicijas, galinčias prisidėti prie žvejybos sektoriaus energetinio intensyvumo 
mažinimo, teikti pasiūlymus dėl bendro žuvininkystės produktų rinkos organizavimo 
persvarstymo, sukuriant priemonių, kurios padėtų pagerinti pirminio pardavimo kainas ir 
paskatinti teisingą pridėtinės vertės pasiskirstymą vertės kūrimo grandinėje bei palaikyti 
žvejų dalyvavimą priimant BŽP sprendimų priėmimo ir valdymo procese, ypač per 
regionines patariamąsias tarybas. Prieš pristatant šį pranešimą, 2006 m. gegužės – birželio 
mėn., Žuvininkystės komitetas surengė viešuosius svarstymus, skirtus atitinkamai ES 
laivyno konkurencingumui augant degalų kainoms ir sektoriaus ekonominei padėčiai (žr. 8 
ir 14 priedus).

Ypač pažeidžiamoms grupėms skirta labai daug dėmesio kituose, specialiuose 
pranešimuose, pvz., pranešime dėl pakrančių žvejybos ir pakrančių žvejų bendruomenių 
patiriamų sunkumų (A6-0141/2006, pranešėjas Sean Ó NEACHTAIN, UEN, IRL) ir 
pranešime dėl moterų veiklos tinklų: žuvininkystė, ūkininkavimas ir įvairinimas (A6-
0341/2005, pranešėja: Elspeth ATTWOOLL, ALDE, GB), tapusiuose pagrindu 
rezoliucijoms, priimtoms atitinkamai 2006 m. gegužės 15 d. ir 2005 m. gruodžio 15 d. 
Pirmajame pranešime atskleidžiama gyvybiška pakrančių žvejybos svarba visų pakrančių 
bendruomenių socialiniam ekonominiam išlikimui. Be to, EP pripažįsta esminį moterų 
vaidmenį pakrančių žvejybos sektoriuje ir prašo Komisiją, rengiant savo iniciatyvas, 
nuolat atsižvelgti į socialinės lyties ir vyrų bei moterų lygybės plotmę. Antrajame 
pranešime Komisija raginama sukurti tinkamus būdus, kaip gausinti ir skleisti informaciją 
apie moterų padėtį įvairiose žuvininkystės sektoriaus arba su ja susijusiose veiklos srityse. 
Rengiant abu šiuos pranešimus, surengti viešieji svarstymai (žr. 8 ir 14 priedus). 2008 m. 
rugpjūčio 28 d. posėdyje komiteto nariams pristatytas jo užsakytas moterų vaidmens 
tvariame žuvininkystės rajonų vystymesi tyrimas (žr. 11.2 priedą).

Paaštrėjus struktūrinei sektoriaus krizei, kurią sukėlė būtent staigus degalų kainų kilimas 
didelę metų dalį, 2008 m. kai kuriose valstybėse narėse įvyko daug protesto renginių. 
Žuvininkystės komitetas į tai sparčiai reagavo, surengdamas viešuosius mini svarstymus
(2008 m. vasario ir birželio mėn.) ir priimdamas vieną klausimą žodžiu Tarybai ir 
Komisijai, pristatytą plenariniame posėdyje; po jo 2008 m. birželio 19 d. priimta Europos 
Parlamento rezoliucija dėl žuvininkystės sektoriaus krizės, kilusios dėl kuro kainų 
didėjimo. Joje EP dar kartą patvirtina remiąs prašymus paspartinti procedūras siekiant 
pradėti mokėti numatytą paramą, padidinti paramos de minimis sumą, teikti mokesčių 
lengvatas ir sumažinti socialines sąnaudas Bendrijos laivams, žvejojantiems ne Bendrijos 
vandenyse, kad būtų greitai priimtas Tarybos reglamentas dėl neteisėtos, nedeklaruojamos 
ir nereguliuojamos (NNN) žvejybos kontrolės ir kad Komisija pateiktų pasiūlymą dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo reglamentavimo 
reformos. Rezoliucijoje dar kartą išreikštas prašymas sustiprinti paramą mokslinių tyrimų 
projektams, kuriais siekiama pagerinti energijos naudojimo efektyvumą žuvininkystės 
sektoriuje.



V. Struktūrinės priemonės 

 Europos žuvininkystės fondas

2005 m. žuvininkystės komitetas surengė du viešuosius svarstymus, susijusius su 
teisėkūros pasiūlymu dėl naujo Europos žuvininkystės fondo (EŽF) steigimo: vasario 1 d. 
svarstyme dalyvavo nacionalinių žuvininkystės administravimo institucijų atstovai, o kovo
29 d. svarstyme – žuvininkystės pramonės atstovai (žr. 8 ir 14 priedai).

Parlamentas parėmė EŽF finansų paketą, numatytą susitarime dėl 2007–2013 m. 
finansinės perspektyvos. 2005 m. birželio 24 d. teisėkūros rezoliucijoje dėl Tarybos 
reglamento dėl Europos žuvininkystės fondo (A6/0217/2005, pranešėjas David CASA,
PPE-DE, MT) EP pasiūlė reformuoti finansinės paramos žvejams sistemą. Nors iš esmės 
parėmė šios reformos pagrindinį tikslą, t. y., išsaugoti žuvų išteklius, EP išreiškė 
nuomonę, kad reikia atsižvelgti ir į socialinį ekonominį poveikį. 

Pasiektas kompromisas keliomis temomis: dėl žvejybos laivų eksploatavimo galutinio 
nutraukimo, žvejybos įrangos finansavimo ir investavimo į vandens ūkį. Komisija pasiūlė, 
kad galutinai nutraukiant laivų eksploatavimą arba pakeitus jų paskirtį veikla, kuria 
nesiekiama pelno, būtų skiriama valstybės parama. EP nori išplėsti šios politikos taikymo 
sritį. Pasak jo, valstybės subsidijos turėtų būti naudojamos ir galutinai pašalinant laivus iš 
apyvartos, ir pradedant juos naudoti veikloje, kuri nėra žvejybinė, bendroms įmonėms 
(angl. joint ventures) kurti arba eksportuojant, jei tik jie nebus naudojami žvejybos 
tikslams. EP nariai siūlo, kad Fondas prisidėtų prie vienkartinių premijų laivo, kurio 
eksploataciją numatyta sustabdyti, įgulai finansavimo. Be to, EP siūlo, kad valstybės 
parama būtų skiriama laivyno atnaujinimui, įskaitant selektyvesnės technikos ir laivų 
lokalizavimo sistemų panaudojimą, saugumo laive, darbo ir higienos sąlygų pagerinimui, 
jei tik šios priemonės nedidins žvejybos pastangos. Finansuojant žvejybos įrangos 
įsigijimą, EP nuomone, didžiausią dėmesį reikėtų skirti mažiems ir seniausiems laivams. 
Skiriamos lėšos turėtų padėti atnaujinti laivyną, keičiant žvejybos laivus, kurių vidutinis 
ilgis mažesnis nei dvylika metrų, ir senesnius kaip dvidešimties metų laivus, kuriais 
nesaugu plaukioti. Toje pačioje rezoliucijoje Parlamentas reiškia nuomonę, kad 
nacionaliniai strateginiai planai turėtų būti priimti per šešis mėnesius, o ne per tris 
mėnesius, nes per šį laikotarpį negalima parengti vidutinės trukmės plano. Rengiant šiuos 
nacionalinius planus, turi būti atsižvelgiama į vandens ūkio poreikius, aplinkos apsaugą ir 
gamtos išteklius. Vandens ūkio srityje EP siūlo, kad iš EŽF būtų finansuojamos 
investicijos į visas gamybos grandinės dalis, įskaitant naujų įrenginių statybą, esamų 
įrenginių plėtrą ir modernizavimą ir laivus, naudojamus auginti midijoms. Tvaraus 
pakrančių žvejybos vystymosi srityje EP atmetė Komisijos pasiūlymą, kuris ribojo Fondo 
veiksmus savivaldybėse, turinčiose daugiau kaip 100 000 gyventojų. Siekiant padėti 
jauniems žvejams, siūloma mokėti asmenines premijas asmenims iki 35 metų, kurie įrodo, 
kad yra išdirbę žvejais mažiausiai penkerius metus (arba turi atitinkamą profesinį 
išsilavinimą), ir kurie pirmą kartą tampa panaudoto žvejybos laivo savininkais arba 
nuosavybės dalininkais. 

 Bendrijos finansinės priemonės, susijusios su Bendrosios žuvininkystės politikos 
įgyvendinimu ir su jūrų teise 



Pasiūlyme dėl Tarybos reglamento, nustatančio Bendrijos finansines priemones, skirtas 
bendrajai žuvininkystės politikai ir jūros teisei įgyvendinti, nustatoma Bendrijos finansinių 
veiksmų BŽP įgyvendinti tvarka, taip papildant pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl 
Europos žuvininkystės fondo. Juo siekiama sutelkti esamas teisines priemones, kad 
Bendrijos finansinės intervencijos taptų efektyvesnės, skaidresnės ir lengviau valdomos 
Komisijai, kompetentingoms valstybių narių institucijoms ir kitiems naudotojams. 
2005 m. gruodžio 15 d. teisėkūros rezoliucijoje (A6-0340/2005, pranešėja Catherine 
STIHLER, PSE, UK) dėl šio reglamento pasiūlymo EP išdėstė naujų nuostatų, kad 
užsitikrintų, kad jo tekste būtų aiškiai išdėstyti Bendrijos finansinių priemonių tikslai, t. y., 
prisidėtų prie racionalaus ir tausaus pakrančių valstybių jūrų išteklių pertekliaus 
panaudojimo, mokslinių ir techninių žinių apie žvejybą gerinimo, kovos su nelegalia, 
nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba, padėtų įgyvendinti tausaus žvejybos 
naudojimo strategijas ir, stiprinant institucinius pajėgumus, paskatinti finansiniu ir 
politiniu požiūriu geresnį žuvininkystės valdymą pasaulyje. 

 Laikini specialūs veiksmai, kuriais siekiama palengvinti laivynų restruktūrizavimą 

2008 m. liepos 8 d. Komisija patvirtino pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomi laikinieji specialieji veiksmai ekonominės krizės paveiktų Europos Sąjungos 
žvejybos laivynų restruktūrizavimui skatinti, kuris buvo pateiktas Parlamentui ir Tarybai 
ir dėl kurio buvo pateiktas prašymas taikyti skubos tvarką, siekiant liepos 15 d. sudaryti 
politinį susitarimą Taryboje. Remdamasis Žuvininkystės komiteto nuomone, EP skubiai 
reagavo, sektoriaus labui patenkindamas prašymą taikyti skubos tvarką ir patvirtindamas 
siūlomų priemonių paketą 2008 m. liepos 10 d. teisėkūros rezoliucijoje (dar žr. šio 
dokumento IV punktą). 2008 m. liepos 24 d. reglamentas Nr. 744/2008, kuriame išdėstytos 
šios priemonės, visų pirma pagrįstas laikinais nukrypimais nuo Europos žuvininkystės 
fondo taisyklių, liks galioti iki 2010 m. gruodžio 31 d.

 Ypač tolimi regionai

Ypač tolimi Bendrijos regionai – kuriems, pagal EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, 
priskiriamos Azorų salos, Madera, Kanarų salos ir Prancūzijos užjūrio departamentai – per 
šeštąją kadenciją nusipelnė ypatingo Žuvininkystės komiteto dėmesio. 2004–2009 m. 
Žuvininkystės komitetas parengė du teisėkūros pranešimus dėl žuvininkystės šiuose 
regionuose ir dvi nuomones Regioninės plėtros komitetui apie šio komiteto parengtus du 
pranešimus savo iniciatyva (žr. 5 priedą ir REGI komiteto pranešimus A6-0246/2005 ir 
A6-0158/2008, nuomonės referentai Duarte FREITAS, PPE-DE, PT ir Pedro
GUERREIRO, GUE/NGL, PT). 

Į du tokius regionus nuvyko komiteto delegacijos: į Martiniką 2007 m. ir į Madeirą 
2008 m. (žr. 9 priedą).

2007 m. balandžio 26 d. EP didele balsų dauguma priėmė teisėkūros rezoliuciją (A6-
0083/2007, pranešėjas Duarte FREITAS, PPE-DE, PT), su pakeitimais priimdamas 
pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio papildomų išlaidų, perkant tam tikrus 
žuvininkystės produktus iš Azorų, Madeiros, Kanarų salų ir Prancūzijos Gvianos bei 
Reuniono departamentų, kompensavimo sistemą 2007–2013 m. (dėl 1992 m. sukurtos 
kompensavimo tvarkos galiojimo pratęsimo). EP rezoliucijoje siūloma, išlaikant 
proporcinį paskirstymą valstybėms narėms, padidinti metinį finansinį paketą 2 mln. EUR, 
t. y., nuo 15 iki maždaug 17 mln. EUR. Reikia atsižvelgti į transporto kainų ir su juo 



susijusių išlaidų augimą, kurį visų pirma sukėlė stiprus naftos kainų šoktelėjimas 2003 m., 
dar labiau padidinantį su regionų atokumu susijusias papildomas išlaidas. EP dar kartą 
nurodo, kad nustatytai tvarkai neturėtų būti taikomi laiko apribojimai, kadangi ja siekiama
įveikti nuolatines struktūrines kliūtis, sukeliamas regionų atokumo. Be to, kompensacijos 
turėtų būti skiriamos atsižvelgiant ne tiktai į transporto išlaidas ir nereikėtų apsiriboti 
75 proc. šių išlaidų kompensavimu. Tam tikra kompensacija turėtų būti skiriama už 
produktus, naudojamus žuvininkystės produktams apdoroti, jei tik nesusidarys Bendrijos 
paramos sankloda – pvz., už aliejų, druską ir kitas žuvies perdirbimo sudedamąsias dalis. 
EP dar nustatė išsamesnius reikalavimus nuostatoms, susijusioms su atsekamumu, 
siekiant, kad kompensacijos būtų skiriamos tik už legalius žuvininkystės produktus.

2008 m. spalio 21 d. Parlamentas su pakeitimais priėmė pasiūlymą dėl Tarybos 
reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 639/2004 dėl 
atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo (A6-
0388/2008, pranešėjas Pedro GUERREIRO, GUE/NGL, PT). Kadangi labiausiai 
nutolusių regionų laivynus daugiausia sudaro seni laivai, – kai kuriems jų daugiau kaip 
trisdešimt metų, – EP mano, kad būtina užtikrinti, kad Bendrija teiktų paramą šiems 
laivynams, ypač mažiems, atnaujinti ir modernizuoti, siekiant pagerinti žuvų išteklių 
išsaugojimo ir žvejų darbo bei saugos sąlygas šiuose regionuose. Pasak EP, taikant šiame 
reglamente numatytas specialiąsias priemones, reikia atsižvelgti į ypatingus šių regionų 
žuvininkystės sektoriaus poreikius. Be to, EP siūlo nustatyti realistiškesnį laikotarpį, per 
kurį būtų galima pasiekti Komisijos pasiūlyme numatytus rezultatus. Atsižvelgiant į ribotą 
laivų statyklų pajėgumą, pradžioje siūlytas termino pratęsimas iki 2009 m. gruodžio 31 d. 
jam atrodo nepakankamas, todėl siūloma jį pratęsti trejiems metams (nuo 2009 m. 
gruodžio 31 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.). Parlamento pasiūlytas laikotarpis buvo 
įtrauktas į 2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą. 

VI. Bendras rinkų organizavimas (BRO) žuvininkystės ir 
akvakultūros srityse

Per šią kadenciją Europos Parlamentas ne kartą pareiškė nuomonę apie problemas, 
susijusias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu (BRO), 
ypač atsižvelgiant į 2006 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl žvejybos pramonės ekonominės 
padėties pagerinimo ir į 2008 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl žuvininkystės sektoriaus
krizės, kilusios dėl kuro kainų didėjimo (žr. IV punktą). 2007 m. gruodžio 12 d. EP priėmė 
rezoliuciją dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (A6-
0467/2007, pranešėjas Pedro GUERREIRO, GUE/NGL, PT).

Šioje paskutinėje rezoliucijoje EP reiškia nuomonę, kad reikia skubiai įvykdyti ambicingą 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo reformą, siekiant 
geriau užtikrinti šio sektoriaus pajamas, rinkų stabilumą, geresnę žuvininkystės produktų 
rinkodarą ir padidinti jų pridėtinę vertę. Rezoliucijoje konkrečiai pabrėžiama, kad bendro 
žuvininkystės produktų rinkų organizavimo indėlis į šį sektorių sumažėjo, ypač po 
2000 m. reformos, ir nurodoma, kad šios tendencijos pasikeitimas, gerokai padidinant 
skiriamų lėšų kiekį, turi tapti vienu pagrindinių būsimo žuvininkystės produktų BRO 
persvarstymo tikslų. EP mano, kad žuvininkystės produktų BRO pakankamai nepadėjo nei 
didinti pirminio pardavimo kainų, kurios nesikeičia ar net mažėja nuo 2000 m., nei geriau 
perskirstyti pridėtinės vertės bendroje vertės kūrimo grandinėje. EP atkreipia dėmesį į tai, 



kad struktūriniai fondai turi prisidėti modernizuojant ir įrengiant gamintojams skiriamos 
paramos gamybai ir pardavimui infrastruktūrą, pvz., šaldymo, perdirbimo, transportavimo 
ir pardavimo (platinimo) objektus. Be to, EP prašo Komisiją paspartinti ekologinio 
žuvininkystės produktų ženklinimo procedūrą (žr. šio dokumento III dalį), siekiant 
sudaryti sąžiningas ir lygias konkurencijos sąlygas ekonomikos veikėjams Europos 
Sąjungoje ir už jos ribų. Komisija raginama įvertinti importuotų produktų poveikį pirminio 
pardavimo kainoms ir ryžtingiau vertinti užsienio prekybos santykius, ypač taikant 
Pasaulio prekybos organizacijos nustatytas apsaugos priemones. Be to, EP mano, kad 
būtina importuotiems ir vidaus rinkoje parduotiems žuvininkystės produktams taikyti tuos 
pačius standartus ir reikalavimus, kurie taikomi Bendrijos žuvininkystės produktams.

2008 m. lapkričio 5 d. Žuvininkystės komitetas surengė viešąjį svarstymą dėl vieno 
pagrindinių BRO elementų – gamintojų organizacijų, – kuriame dalyvavo šeši svečiai, 
atstovavę skirtingoms organizacijoms, ir vienas Europos žuvininkystės produktų 
gamintojų organizacijų asociacijos (AEOP) atstovas, buvo pristatyti du išoriniai tyrimai. 
Vienas jų buvo skirtas žuvininkystės ir akvakultūros produktų kainų formavimui (žr. 8, 12 
ir 14 priedus).

Europos Komisija pranešė, kad 2009 m. lapkričio mėn. pateiks naujos žuvininkystės 
ir akvakultūros sektoriaus produktų rinkos bendrojo organizavimo reformos 
pasiūlymą. Ši reforma ypač svarbi turint omenyje Bendrijos ir pasaulio rinkų raidą ir 
sektorių ištikusią didžiulę socialinę ekonominę krizę. Reikia pažymėti, kad neseniai 
paskelbtas Komisijos užsakytas žuvininkystės ir akvakultūros produktų BRO išorinis 
vertinimas (jį galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje adresu 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). 2008 m. liepos 
mėn. Komisija paskelbė pageidaujanti sukurti kainų stebėjimo sistemą ir paskatinti BRO 
taikyti rinkos priemones, kuriomis būtų konkrečiai siekiama priderinti pasiūlą prie 
paklausos, pagerinti produktų kokybę ir maksimaliai padidinti žuvies pirminio pardavimo 
vertę.

VII. Integruotos jūrų politikos link

2006 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė Žaliąją knygą „Link Europos Sąjungos būsimos 
jūrų politikos: Europos vandenynų ir jūrų vizija“ ir pradėjo plačias konsultacijas dėl šio 
naujo požiūrio. Vykdant darbo su susijusiais komitetais procedūrą (EP darbo tvarkos 
taisyklių 47 straipsnis) su atsakingu komitetu (Transporto ir turizmo komitetu) 
Žuvininkystės komitetas, atstovaujamas vieno iš nuomonės referentų Struano 
STEVENSONO (PPE-DE, GB), dalyvavo darbo grupėje, kurioje veikė visų atitinkamų 
komitetų (komitetų TRAN, PECH, ENVI, REGI ir ITRE) atstovai, siekdami susitarti dėl 
galutinio pranešimo (TRAN A6-0235/2007). 2007 m. kovo 20 d. įvyko bendras viešasis
svarstymas, kuriame dalyvavo įvairių sektorių atstovai ir ekspertai. Žuvininkystės 
komiteto nuomonė buvo priimta 2007 m. kovo 22 d. 

2007 m. liepos 12 d. rezoliucijoje dėl būsimosios Europos Sąjungos jūrų politikos: 
Europos vandenynų ir jūrų vizija“ EP pareiškė palankiai vertinąs jūrų politiką, kai 
raginama integruoti politiką, veiksmus ir sprendimus, susijusius su jūrų reikalais, ir 
skatinamas visų veikėjų, kurių veikla daro įtaką Europos vandenynams ir jūroms, geresnis 
koordinavimas, didesnis atvirumas ir aktyvesnis bendradarbiavimas. Jis konstatuoja, kad 
kadangi žuvininkystė yra griežtai reglamentuojama ekonomikos sritis, reikės priimti 



priemonių, kurios užtikrintų, kad šis reglamentavimas virs gerąja patirtimi ir tinkamais 
rezultatais. Be to, jis laiko, kad norint užtikrinti tausų naudojimą, būtina atkreipti dėmesį į 
daugelį veiksnių, darančių įtaką žuvų ištekliams, pvz., klimato kaitą, grobuonis, taršą, 
naftos ir dujų gavybą, jūrų vėjo ūkius, smėlio ir žvyro gavybą. Minėtoje rezoliucijoje EP 
išreiškė požiūrį į labai įvairius klausimus, tokius kaip pakrančių politika, pakrančių 
planavimas, jūros apsaugos vietų kūrimas, didžiausio sugaunamų žuvų kiekio principo 
aiškinimas, kova su perteklinės priegaudos išmetimu ir su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereguliuojama (NNN) žvejyba, žemėlapių sudarymo (erdvinio planavimo) programa, 
tvarus akvakultūros vystymasis ir jūrų politikos finansavimas.

2008 m. balandžio 3 d. Žuvininkystės komitetas priėmė antrąją nuomonę (nuomonės 
referentas Pedro GUERREIRO, GUE/NGL, PT), skirtą Transporto komitetui, kurią 
parengė atsakydamas į jo pranešimą savo iniciatyva dėl naujojo Komisijos komunikato 
„Integruota jūrų politika Europos Sąjungai“ (pranešimas TRAN A6- 0163/2008).

Naujausioje 2008 m. rugsėjo 2 d. rezoliucijoje dėl žuvininkystės ir akvakultūros 
integruoto pakrančių zonų valdymo Europoje kontekste EP, remdamasis Žuvininkystės 
komiteto pranešimu savo iniciatyva (A6-0286/2008, pranešėjas Ioannis GKLAVAKIS, 
PPE-DE, GR), reiškia nuomonę, kad žuvininkystės ir akvakultūros sektoriams turėtų būti 
taikomas sektorinis požiūris, apimantis visą pakrančių zonose vykdomą jūrų veiklą ir jų 
atstovus, dalyvaujančius veiksmuose, susijusiuose su tvariu šių zonų vystymusi, ypač 
tarptautinių jūros sektorių veikloje.

Komisijos parengtame integruotos jūrų politikos veiksmų plane numatyta daug iniciatyvų, 
pvz., valstybių narių jūrų erdvės planavimo veiksmų planas, Europos jūrų sektoriaus 
klasterių tinklas, Europos jūrininkystės mokslinių tyrimų tinklas ir Europos jūrų priežiūros 
tinklas. BŽP integracija į bendrąjį šios politikos kontekstą yra viena svarbiausių diskusijos 
dėl būsimosios BŽP reformos temų (dar žr. XI ir XIV punktus).

VIII. Valdymas

Regioninių patariamųjų tarybų (RPT) institucija įsteigta per 2002 m. gruodžio mėn. BŽP 
reformą, o jų teisinė sistema įtvirtinta Tarybos pagrindų reglamento (EB) 
Nr. 2371/2002/EB 31 ir 32 straipsniuose. Jos buvo įsteigtos siekiant sudaryti BŽP sąlygas 
pasinaudoti žvejų ir kitų dalyvių žiniomis ir patirtimi, atsižvelgti į skirtingas Bendrijos 
vandenų situacijas. Penktosios kadencijos pabaigoje EP pareiškė nuomonę dėl pasiūlymo 
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo Bendrosios žuvininkystės politikos srityje įsteigiamos 
Regioninės patariamosios tarybos (RPT) (Sprendimas 2004/585/EB), 2004 m. balandžio
1 d. paskelbdamas savo rezoliuciją (A5-0167/2004, pranešėjas Sean Ó NEACHTAIN,
UEN, IRL).

Per šeštąją kadenciją EP priėmė dvi rezoliucijas, konkrečiau susijusias su Regioninėmis 
patariamosiomis tarybomis (RPT), bet nuorodų į svarbų patariamųjų organų vaidmenį 
pateikiama daugelyje kitų rezoliucijų, taip pat ir teisėkūros rezoliucijose. Pirmoji parengta 
2007 m. balandžio 26 d. (A6-0078/07, pranešėja Elspeth ATTWOOLL, ALDE, GB), joje 
priimamas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, pakeičiančio Sprendimą 2004/585/EB, 
siekiant jas laikyti organizacijomis, siekiančiomis kokių nors bendrų Europos interesų, o 
tai lemia, kad finansavimas RPT skiriamas nuolat, o ne laipsniškai mažinamas. 2009 m. 
balandžio 24 d. priimta antroji EP rezoliucija dėl BŽP valdymo: Europos Parlamentas, 



regioninės patariamosios tarybos ir kitos organizacijos (A6-0187/2009, pranešėja 
Elspeth ATTWOOLL, ALDE, GB). Joje konkrečiai atsižvelgiama į 2008 m. birželio 17 d. 
Komisijos komunikatą dėl regioninių patariamųjų tarybų veiklos peržiūros, kuriame 
nagrinėjamas 2004 m. Tarybos sprendimo įgyvendinimas. EP pabrėžia regioninių 
patariamųjų tarybų vaidmens svarbą ir prašo, kad būtų imtasi priemonių pagerinti jų 
matomumą, jų galimybes susipažinti su mokslinėmis nuomonėmis, jų dalyvavimą 
konsultavimosi procese, jų rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimą ir tinkamą 
finansavimą. Be to, EP mano, kad vykdant būsimąją BŽP reformą reikėtų pasinaudoti RPT
konsolidavimu siekiant dar labiau decentralizuoti BŽP ir nustatyti bendrąsias priemones, 
kurios galėtų būti taikomos skirtingose zonose ir atitiktų konkrečias skirtingų 
žuvininkystės ir žvejybos sąlygų savybes. 2009 m. balandžio 24 d. rezoliucijoje EP prašo 
Žuvininkystės komitetą sustiprinti ryšius su RPT ir jų vykdomą veiklą. Įgyvendinti šį 
pageidavimą teks būsimajam komitetui, kuris bus sudarytas 2009 m. liepos mėn.

2009 m. balandžio 24 d. rezoliucijoje minimas ir vaidmuo, atliekamas Žuvininkystės ir 
akvakultūros patariamojo komiteto (ŽAPT), kurio viena iš pareigų yra „konsultuoti dėl 
BŽP, atsižvelgiant į visas Bendrijos politikos sritis“, o RPT funkcija – „specifinės 
konsultacijos jų įtakos zonose“.

Įgyvendindamas šią rezoliuciją, EP dar kartą prašo aktyviau dalyvauti apibrėžiant, stebint 
ir vystant BŽP, būtent per Žuvininkystės komiteto narių, kaip stebėtojų, dalyvavimą 
Žuvininkystės ministrų tarybos posėdžiuose ir Jungtinių komitetų, įsteigtų remiantis 
partnerystės susitarimais žuvininkystės srityje, posėdžiuose.

Valdymo vaidmuo, atsižvelgiant į BŽP supaprastinimą, pabrėžtas 2006 m. rugsėjo 6 d. 
EP rezoliucijoje dėl bendrosios žuvininkystės politikos supaprastinimo ir tobulinimo 
veiklos plano 2006–2008 metams (A6-0228/2006, pranešėjas Philippe MORILLON,
ALDE, FR). 

Ši tema nepaprastai svarbi naujojoje Sąjungos jūrų politikoje ir integruotame pakrančių
zonų valdyme (žr. šio dokumento VII dalį). Mokslininkų, sprendimus priimančių asmenų ir 
kitų dalyvių bendravimo gerinimas yra kitas valdymo aspektas, nusipelnęs ypatingo EP 
dėmesio (žr. toliau IX dalį).

IX. Tarptautiniai santykiai žuvininkystės srityje

 Dvišaliai susitarimai su trečiosiomis valstybėmis

Tarptautiniai žvejybos susitarimai tarp Europos bendrijos ir trečiųjų šalių yra nepaprastai 
svarbūs, kadangi šių šalių vandenyse Bendrijos laivynas sugauna 30 proc. daugiau žuvies, 
o jų veiklos apyvarta šioje srityje sudaro daugiau nei milijardą eurų. Be to, atviroje jūroje 
plaukiojantis Bendrijos laivynas suteikia darbo vietas tūkstančiams žmonių – žvejybos 
laivuose ir pakrančių rajonuose, kurie labai priklauso nuo šios veiklos. Apskaičiuota, kad 
bent viena tiesioginė darbo vieta šiame sektoriuje sukuria penkias netiesiogines darbo 
vietas perdirbimo pramonėje arba su žuvininkyste susijusiuose sektoriuose. 

2002 m. BŽP reforma padėjo pereiti nuo tradicinių žuvininkystės susitarimų prie 
bendresnio požiūrio ir aktyvesnio bendradarbiavimo, pagrįstų dabartiniais susitarimais dėl 



bendradarbiavimo žuvininkystės srityje. Šie susitarimai dėl bendradarbiavimo 
žuvininkystės srityje suteikia prieigą Europos Sąjungos laivams, bet jais siekiama ir 
sustiprinti šalių partnerių gebėjimą užtikrinti žūklaviečių tvarumą nuosavuose vandenyse 
(šiuo klausimu žr. Žuvininkystės komiteto 2008 m. kovo 27 d. nuomonę, nuomonės 
referentė C. FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), nuomonė skirta DEVE komitetui, 
parengusiam pranešimą savo iniciatyva A6-0137/2008).

Per šią kadenciją atnaujinti praktiškai visi galiojantys žvejybos protokolai. Be to, po 
2002 m. reformos patvirtinus naują požiūrį esami susitarimai palaipsniui buvo pakeisti 
bendradarbiavimo susitarimais (4.4 priede pateikiama nuoroda į EP rezoliucijas šioje 
srityje, priimtas per šeštąją kadenciją).

2006 m. sudarytas „džentelmenų susitarimas“ tarp Europos Komisijos žuvininkystės GD ir 
EP žuvininkystės komiteto (žr. priedą 11.1) padėjo pagerinti Parlamentui perduodamą 
informaciją tiek kiekybės, tiek kokybės požiūriu. Maždaug kas du mėnesius Komisijos 
atstovas dalyvaudavo komiteto posėdžiuose ir pateikdavo naujausią informaciją apie 
vykstančias derybas, didžiausias spręstinas problemas ir kitus duomenis, naudingus 
pranešėjams ir kitiems suinteresuotiems EP nariams. Vertinimo tyrimai ir žuvininkystės 
susitarimų taikymo priežiūros jungtinių komitetų posėdžių protokolai dabar reguliariai 
pateikiami EP susipažinti.

Vis dėlto teks toliau eiti žvejybos susitarimų tarpinstitucinės procedūros tobulinimo keliu. 
Iš tiesų vis dar kyla problemų dėl per vėlyvo kreipimosi ir dėl jų EP per dažnai patiria 
spaudimą, nes jam paliekama labai mažai laiko savo nuomonei parengti. Europos 
Parlamentas ne kartą prašė Žuvininkystės komiteto narius dalyvauti susitarimų taikymo 
priežiūros jungtinių komitetų veikloje. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas taps glaudesnis, todėl Europos Parlamentas turėtų per tinkamą laiką 
lengviau gauti bet kokią informaciją apie žvejybos susitarimus, taip pat ir tais 
laikotarpiais, kai bus deramasi dėl šių protokolų (dar žr. XIII dalį).

 Daugiašaliai susitarimai. Regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos (RŽVO)

Šiais susitarimais siekiama sustiprinti regioninį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti 
atviroje jūroje gyvenančių ir migruojančių žuvų išteklių išsaugojimą bei tausų naudojimą. 
Kitas esminis jų tikslas – nelegalios, nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos (NNN) 
žvejybos prevencija. 

Per šią kadenciją Europos Sąjunga atliko nepaprastai svarbų vaidmenį išjudindama šias 
organizacijas, skatindama stiprinti jų valdymo mechanizmus ir stengdamasi aktyviai 
dalyvauti visų esamų organizacijų, ir veikiančių sektoriuose, ir tam tikroje geografinėje 
zonoje, veikloje. Vienas Parlamento prioritetų – kad RŽVO priimtų bendrus kovos su 
NNN žvejyba, vykdoma su patogios šalies vėliava plaukiojančių laivų, veiksmų planus.

Per šią kadenciją Parlamentas išreiškė nuomonę dėl RŽVO priimtų įvairių sprendimų ir 
rekomendacijų perkėlimo į Bendrijos teisę (žr. priedą 4.5). 

EP prašo efektyvesnių ir spartesnių veiksmų perkeliant RŽVO priimamus sprendimus į 
Bendrijos teisinę tvarką. Šiose rezoliucijose jis dar prašė Komisiją ir Tarybą pakankamai 
iš anksto informuoti Parlamentą apie tai, kokius klausimus svarsto regioninių 
žuvininkystės valdymo organizacijų sprendimų priėmimo organai, nes dėl jų Bendrija 



įgyja teisinių prievolių, o tai būtina siekiant veiksmingo dalyvavimo sprendimo priėmimo 
procese.

Per 6-ąją kadenciją 2006 m. balandžio 27 d. Parlamentas davė pritarimą, kad būtų 
sudaryta Konvencija dėl Amerikos tropinių tunų komisijos stiprinimo (A6-0070/06, 
pranešėjas Duarte FREITAS, PPE-DE, PT). Be to, jis nesėkmingai prašė, kad būtų 
pakeistas teisinis pagrindas – taikoma ne konsultavimosi procedūra, o pritarimo 
procedūra – tuo atveju, kai teiktas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl žvejybos pietų 
Indijos vandenyne sudarymo Europos bendrijos vardu (2008 m. rugsėjo 1 d. teisėkūros
rezoliucija (A6-315/2008, pranešėjas Philippe MORILLON, ALDE, FR). 2008 m. 
gruodžio 22 d. EP pateikė ieškinį prieš Tarybą (byla C-566/08) dėl 2008 m. gruodžio 29 d. 
jos sprendimo 2008/780/EB panaikinimo, nurodydamas, kad šis sprendimas turėjo būti 
priimtas vadovaujantis EP pritarimo procedūra. Iš tiesų Parlamentas mano, kad šiuo 
susitarimu sukuriama speciali institucijų aplinka, surengiant bendradarbiavimo procedūras, 
ir todėl taikytinas teisinis pagrindas, numatytas EB sutarties 37 straipsnyje ir susijęs su EB 
sutarties 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 3 dalies antra pastraipa.

X. Duomenų paieška ir kaupimas

Sistemiškas patikimų bazinių žuvininkystės duomenų kaupimas yra žuvų išteklių 
vertinimo ir mokslinės nuomonės kertinis akmuo, todėl jis nepaprastai svarbus BŽP 
įgyvendinti.

Mokslinių ir techninių nuomonių patikimumas yra viena dažnai pasikartojančių problemų, 
kurias žuvininkystės sektoriaus atstovai kėlė per gausius Žuvininkystės komiteto surengtus 
posėdžius ir svarstymus. Iš tiesų labai dažnai specialistai visiškai nesutaria ir net 
prieštarauja žuvų išteklių moksliniams vertinimams, kuriais grindžiamos Komisijos 
taikomos techninės priemonės. 

Priimdamas 2007 m. lapkričio 13 d. teisėkūros rezoliuciją (pranešimas A6-0407/2007, 
pranešėjas Paulo CASACA, PSE, PT), per konsultavimosi procedūrą EP iš dalies pakeitė 
pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, 
tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramos bendrosios žuvininkystės 
politikos mokslinėms rekomendacijoms rengti, kūrimo. Šiame reglamente nustatytos 
tokios taisyklės: i) su žuvininkystės sektoriumi susijusių biologinių, techninių, aplinkos ir 
socialinių ekonominių duomenų rinkimo ir tvarkymo pagal daugiametes programas; ii) su 
žuvininkystės sektoriumi susijusių duomenų naudojimo mokslinės analizės tikslais, 
vykdant bendrą žuvininkystės politiką. Šiame reglamente taip pat yra nuostatos, skirtos 
gerinti BŽP įgyvendinimui reikalingas mokslines rekomendacijas.

Jeigu paprastai BŽP taikoma konsultavimosi procedūra (pagal 37 straipsnį), rengiant 
statistiką, taikoma EB sutarties 285 straipsnyje numatyta bendro sprendimo procedūra. 
Per šeštąją kadenciją EP, vadovaudamasis bendro sprendimo procedūra ir atlikęs tam tikrų 
pakeitimų, iš esmės patvirtino pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
dėl duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės produktus teikimo (pozicija 
priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. birželio 15 d. (A6-0169/2006, pranešėjas Philippe 
MORILLON, ALDE, FR) ir rezoliuciją dėl Tarybos bendrosios pozicijos, priimtą 
2006 m. gruodžio 12 d. (A6-0400/06). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 



Nr. 1921/2006 dėl statistinių duomenų apie valstybėse narėse iškrautus žuvininkystės 
produktus teikimo ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1382/91 įsigaliojo 
2007 m. sausio 19 d. Jame reikalaujama, kad valstybės narės pateiktų suderintus duomenis 
apie jų teritorijoje iškrautų žuvininkystės produktų kiekius ir vertes, kad būtų galima atlikti 
žuvininkystės produktų rinkos analizę ir bendresnes žuvininkystės padėties ekonomines 
analizes. 2008 m. sausio 31 d. EP per pirmąjį svarstymą pagal bendro sprendimo 
procedūrą priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl valstybių narių akvakultūros statistikos pateikimo. Plenariniame 
posėdyje tekstas priimtas po susitarimo su Taryba, pagrįsto pranešimu A6-0001/2008 
(pranešėjas Philippe MORILLON, ALDE, FR). Priėmus 2008 m. liepos 9 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 762/2008, iš principo bus galima gauti 
geresnius statistinius duomenis apie visą valstybių narių teritorijoje vykdomą akvakultūros 
veiklą. Žuvininkystės komitetas priėmė dar tris nuomones, skirtas Teisės reikalų komitetui 
dėl trijų pasiūlymų dėl reglamentų, susijusių su žuvininkystės srities statistikos duomenų 
pateikimu, naujos redakcijos (tai 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai Nr. 216/2009, 217/2009 ir 218/2009). Visuose šiuose reglamentuose įvedama 
nauja komitologijos procedūrą, vadinama reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikoma 
priemonėms, vadinamoms „norminamojo pobūdžio priemonėmis“, kurioms EP tam 
tikromis sąlygomis galės pasipriešinti. 

2009 m. vasario 19 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl bendrosios 
žuvininkystės politikos taikomųjų mokslinių tyrimų (A6-0016/2009, pranešėja Rosa 
MIGUÉLEZ RAMOS, PSE, ES). Rezoliucijoje Komisija raginama persvarstyti Europos 
bendrijos septintąją mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstravimo veiklos 
pagrindų programą, kai bus atliekama laikotarpio vidurio apžvalga, numatyta 2010 m., 
skiriant didesnį dėmesį konkrečioms žuvininkystės ir akvakultūros problemoms. EP 
pabrėžia, kad norint užtikrinti veiksmingą BŽP įgyvendinimą, būtina diegti konkrečias 
taikomųjų mokslinių tyrimų programas ir užtikrinti jų finansavimą skiriant tinkamas 
sumas iš biudžeto. Parlamentas rekomenduoja jūrų mokslinių tyrimų srityje pirmenybę 
teikti ne tik moksliniams tyrimams, kuriais siekiama gauti žinių apie žuvų išteklių būklę, 
bet ir su ekosistemomis susijusiems, prekybiniams, ekonominiams ir socialiniams 
aspektams, darantiems didelį poveikį žuvininkystės valdymui, kadangi visi šie aspektai yra 
nepaprastai svarbūs. Galų gale EP ragina Komisiją skatinti kurti stabilų Europos tinklą, 
kuris būtų grindžiamas valstybėse narėse esama fizine infrastruktūra, būtų skirtas stebėti ir 
rinkti duomenis apie jūrų aplinką, taip pat padėtų šio sektoriaus subjektams ir Europos 
mokslinių tyrimų organizacijoms lengviau keistis informacija ir padėtų Europos Sąjungai 
išlaikyti su pažanga susijusią poziciją.

2008 m. rugsėjo 9 d. Žuvininkystės komitete įvyko vieša konferencija tema „Sustiprintas 
mokslininkų ir žvejų dialogas tarnauja atnaujintai bendrajai žuvininkystės politikai“ (žr. 
8, 13 ir 14 priedus). Šios konferencijos tikslas – suintensyvinti dialogą tarp mokslininkų, 
žvejų, politinių ir administracinių valdžios institucijų, rengiant ir įgyvendinant priemones, 
kurių imtasi bendrosios žuvininkystės politikos srityje. Konstatavę, kad greitai gali kilti 
akivaizdus žuvininkystės sektoriaus atstovų ir mokslininkų interesų konfliktas (ilgalaikiai 
jų tikslai suderinamesni), EP nariai paragino Komisiją skatinti glaudesnį žvejų ir 
mokslininkų bendradarbiavimą, rinkti specialią informaciją apie tai, kaip vyksta dabartinis 
žvejų ir mokslininkų dialogas įvairiose valstybėse narėse, ir suregistruoti gerąją patirtį. 
Visi dalyviai susitarė, kad reikia iškelti į dienos šviesą ir geriau perteikti žvejams, kad 
vertindami savo ekonominius nuostolius, kurie turėtų būti trumpalaikiai, jie turi atsižvelgti 
į pelną, kurio gali tikėtis per vidutinės trukmės ar ilgą laikotarpį.



XI. Biudžeto aspektai

Bendrijos biudžetas yra pagrindinis žuvininkystės pramonės viešojo finansavimo šaltinis: 
pervedamos pinigų sumos sudaro apie 1 mlrd. EUR per metus. Nuo 2004 m. biudžetas 
formuojamas pagal veiklą, t. y., visos su žuvininkyste susijusios biudžeto eilutės 
priskiriamos tai pačiai kategorijai (11 skyrius – Jūrų reikalai ir žuvininkystė).

Per 6-ąją kadenciją buvo įsteigtas Europos žuvininkystės fondas, pakeitęs žuvininkystės 
biudžeto struktūrą (žr. V dalį), ir nustatyta 2007–2013 m. finansinė perspektyva.

 2007–2013 m. finansinė perspektyva

Tarpinstituciniame susitarime dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo, 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sudarytame 2006 m. gegužės 17 d., siekiant 
įgyvendinti biudžetinę drausmę, išdėstyta 2007–2013 m. finansinė perspektyva. 
Susitarimu taip pat siekiama pagerinti biudžeto procedūros eigą ir tarpinstitucinį 
bendradarbiavimą biudžeto srityje.

Savo nuomonėje laikinajam komitetui dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos 2007–
2013 m. politinių iššūkių ir biudžeto lėšų (A6-0153/2005, rezoliucija priimta 2005 m. 
birželio 8 d.) Žuvininkystės komitetas (nuomonės referentas Paulo CASACA, PSE, 
PT) mano, kad 2 eilutėje numatyta galutinė asignavimų Bendrajai žuvininkystės politikai 
suma, t. y., 7,9 mlrd. EUR 2007–2013 m. laikotarpiui su 3 proc. metiniu priedu, kuris 
2006 m. sudaro 909 mln. EUR, o 2013 m. išaugs iki 1,125 mlrd. EUR, yra nepriimtina, 
nes ją nustatant neatsižvelgta nei į naujųjų valstybių narių reikmes, nei į 25 ES valstybių 
narių poreikius; jo nuomone, be reikalingo finansavimo nebus galima įgyvendinti tvariu 
vystymusi pagrįstos BŽP reformos.

 EP pateikti pakeitimai

Per penkerius šios kadencijos metus žuvininkystės politika pažengė į priekį. Nuo reformos 
įgyvendinimo pradžios nuomonėse dėl biudžeto teikiami pasiūlymai siekiant pagerinti 
reformos įgyvendinimą.

Tvirtinant 2005 m. biudžetą, Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu skirti pakankamą sumą 
pasirengimui steigti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą. 2005 m. Parlamentas 
dėmesį sutelkė į dialogo su pramonininkais ir visais su bendrąja žuvininkystės politika 
susijusiais sluoksniais stiprinimą. Atlikus šios politikos reformą, šis dialogas tapo 
prioritetu. 2006 m. Parlamentas pareikalavo tinkamo finansavimo iš Europos 
žuvininkystės fondo. 2007 m. Parlamentas išreiškė nuomonę dėl numatytos žuvų išteklių 
procentinės dalies išlaikymo. 2008 m. Parlamentas pasiūlė padidinti asignavimus žuvų 
išteklių valdymui remti (baziniams duomenims rinkti).

Parlamentas taip pat pabrėžė pakrančių žvejybos svarbą. Parlamentas reguliariai reikalavo 
tinkamo finansavimo plėtros reikmėms, geresnės kontrolės ir priežiūros poreikiams 
patenkinti, tobulesnės pusiausvyros tarptautiniuose susitarimuose dėl žvejybos, didesnės 
paramos labiausiai nutolusiems regionams ir mokslinių tyrimų siekiant parengti naujų 



tausių metodų, taip pat ir akvakultūros srityje. Parlamentas palankiai žiūri ir į aktyvesnį 
bendradarbiavimą su regioninėmis žuvininkystės organizacijomis sprendimų priėmimo 
procese.

 Bandomieji projektai ir parengiamieji veiksmai

2007 m. Parlamentas pristatė parengiamąjį veiksmą „Jūrų politika“, kuriam skirta 
6,5 mln. EUR per dvejus metus. Šis asignavimas turi padengti išlaidas, susijusias su 
tiriamuoju darbu, būtinu siekiant paremti kuriamą jūrų politiką tvirtu faktų ir analizės 
pagrindu, juolab kad šioje srityje yra spragų ir šie duomenys reikalingi poveikio 
vertinimams atlikti ir būsimiems politiniams sprendimams parengti. Tai galima pasakyti 
apie jūrų politikos socialinius, ekonominius ir teisinius klausimus.

Todėl siekiant nustatyti galimus ateities veiksmus, apibrėžtos trys horizontaliosios veiklos 
sritys: jūrų erdvės planavimas, duomenų apie jūrų aplinką rinkimo sistemų integravimas,
suartinimas ir jūrų priežiūra. Šis asignavimas turi padėti ir padengti išlaidas galimybių 
tyrimams, reikalingiems norint ateityje rengti pasiūlymus šiose srityse.

2007 m. pristatytas bandomasis projektas „Tinklo kūrimas ir geroji patirtis jūrų politikos 
srityje“, kuriam skirta 4 mln. EUR iš Bendrijos biudžeto. Šiuo asignavimu siekiama 
paremti bandomuosius projektus, kuriais siekiama integruoti įvairias jūrų priežiūros 
sistemas, rinkti mokslinius duomenis apie jūrą ir apibendrinti tinklus bei gerąją patirtį jūrų 
politikos ir pakrančių valdymo srityje.

2008 m. Parlamentas pristatė naują parengiamąjį veiksmą „Žuvininkystės produktų kainų 
stebėsenos sistema“, jam skirti 4 mln. EUR. Šis asignavimas skirtas kuriamai kainų 
nustatymo priežiūros ir stebėjimo sistemai, taip pat žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
vertinimo procedūrai finansuoti.

XII. Tarpinstituciniai ryšiai

Ryšiai su Europos Komisija ir atsakingu jos nariu buvo patenkinamai palaikomi per visą 
kadenciją. Reikia pažymėti, kad kompetentingas Komisijos generalinis direktoratas (buvęs
FISH GD, pervadintas MARE GD, Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas) 
2008 m. buvo iš esmės reorganizuotas. Komisijos narys ir atsakingo GD generalinis 
direktorius nuolat aktyviai dalyvavo daugelyje komiteto posėdžių. Nuo 2006 m. galioja 
„džentelmeniškas susitarimas“ reguliariai teikti informaciją apie susitarimus dėl žvejybos 
(žr. priedą 11.1). Tačiau susitarimų dėl žvejybos tarpinstitucinę procedūrą būtina stengtis 
patobulinti. Iš tiesų vis dar kyla problemų dėl to, kad į EP kreipiamasi per vėlai, jam tenka 
dirbti patiriant spaudimą ir turint labai mažai laiko nuomonei parengti. Europos 
Parlamentas ne kartą prašė Žuvininkystės komiteto narius dalyvauti susitarimų taikymo 
priežiūros jungtinių komitetų veikloje. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tarpinstitucinis 
bendradarbiavimas turės tapti glaudesnis, jis turėtų sudaryti Europos Parlamentui sąlygas 
per tinkamą laiką gauti informaciją apie žuvininkystės susitarimus, įskaitant derybų dėl 
protokolų etapą, ir apie pasirengimą RŽVO posėdžiams bei jų veiklos tęstinumą.

Žuvininkystės komiteto nariai galėjo stebėtojų ir EK delegacijos narių teisėmis dalyvauti 
kai kuriuose RŽVO posėdžiuose (žr. 10 priedą). Tačiau iki šiol jie nebuvo įleidžiami į EK 



delegacijos vidinio koordinavimo posėdžius. Reikia pažymėti, kad Komisija Prancūzijos 
prezidento prašymu nuo 2008 m. teikia pasiūlymus dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos 
pozicijų RŽVO, kai šioms tenka priimti teisinių padarinių turinčius sprendimus, kaip 
numatyta EB sutarties 300 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje. 

Tarybai pirmininkavusios šalys reguliariai išdėstydavo savo programas ir atsakinėdavo į 
EP narių klausimus. Reikia pažymėti du svarbius labai gero bendradarbiavimo su Taryba
pavyzdžius 2008 m.: 2008 m. rugsėjo 9 d., bendradarbiaujant su ES pirmininkavusia 
Prancūzija, surengtą konferenciją tema „Sustiprintas mokslininkų ir žvejų dialogas 
tarnauja atnaujintai bendrajai žuvininkystės politikai“ ir Žuvininkystės komiteto 
pirmininko kvietimą į ES pirmininkavusios Prancūzijos surengtą Ministrų konferenciją 
būsimosios BŽP reformos klausimais, kurioje jis galėjo aktyviai dalyvauti, pristatydamas 
Europos Parlamento poziciją. 2007 m., ES pirmininkaujant Portugalijai, EP žuvininkystės 
komitetas buvo pakviestas aktyviai dalyvauti Tarpministerinėje konferencijoje nelegalios, 
nereglamentuojamos ir nedeklaruojamos žvejybos klausimais, kuri 2007 m. spalio 29 d. 
įvyko Lisabonoje. Reikia pažymėti, kad balandžio 24 d. rezoliucijoje BŽP valdymo 
klausimais EP paprašė, kad Žuvininkystės komiteto nariams būtų suteiktas Žuvininkystės 
ministrų tarybos posėdžių stebėtojų statusas (žr. priedą 11.4). 

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomasis direktorius ne kartą buvo 
atvykęs komitetui pristatyti agentūros planų bei veiklos ir aktyviai dalyvavo po pristatymo 
keičiantis nuomonėmis. 

XIII. Lisabonos sutartis ir BŽP

2008 m. gegužės 28 d. Žuvininkystės komitetas priėmė nuomonę (nuomonės referentė 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS, PSE, ES) Konstitucinių reikalų komitetui dėl Parlamento 
naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį (pranešimas AFCO A6-
0145/2009, 2009 m. gegužės 7 d. EP rezoliucija).

Lisabonos sutartis reiškia svarbius bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) sprendimų 
priėmimo sistemos pasikeitimus, kadangi jai įsigaliojus Parlamentas nustos būti 
paprasčiausiu patariamuoju organu ir iš esmės taps įstatymų leidėju, kuris sprendimų 
priėmimo įgaliojimais dalysis su Taryba. Pagal šį naująjį scenarijų Parlamentas ir Taryba, 
vadovaudamiesi įprasta teisėkūros procedūra (bendro sprendimo procedūra), parengs 
nuostatų, reikalingų siekiant BŽP tikslų (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
43 straipsnio 2 dalis).

SESV 43 straipsnio 3 dalyje, priešingai – nustatyta, kad priemonės, susijusios su žvejybos 
galimybių nustatymu ir skyrimu (leidžiamas sužvejoti kiekis ir kvotos) valstybėms 
narėms, ir toliau bus priskiriamos išimtinei Tarybos kompetencijai, kadangi šioje srityje 
Parlamentas nebus prašomas dalyvauti.

Bet kokiems kitiems klausimams, nesusijusiems su žvejybos galimybių nustatymu ir kvotų 
paskirstymu, oficialiai figūravusiems metiniame reglamente, kaip antai klausimams, 
susijusiems su techninėmis priemonėmis, žvejybos pastanga ar tinkamą teisinį pagrindą 
turinčių regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) priimtų susitarimų 
perkėlimu į Bendrijos teisę, turės būti taikoma įprasta teisėkūros procedūra.



Aplinkos apsauga paprastai priskiriama pasidalijamosios kompetencijos sričiai. Todėl 
Parlamentas prašo, kad žodžiai „biologiniai jūrų ištekliai“ SESV 3 straipsnyje ir 
aplinkybės, kuriomis jų išsaugojimas priskiriamas „bendrai žuvininkystės politikai“, būtų 
išaiškinti, kad būtų galima tiksliau apibrėžti išimtinės kompetencijos mastą.

Pagrindinė naujovė tarptautinių susitarimų dėl žvejybos srityje yra šių susitarimų 
sudarymo procesas: naujojoje sutartyje aiškiai nurodoma, kad prieš juos sudarydama 
Taryba turės gauti Parlamento pritarimą. Parlamento požiūriu, ši veto teisė praktiškai 
išplečia ir sustiprina nuostatas, šiandien taikomas pritarimo srityje tiktai susitarimams, 
darantiems didelę įtaką biudžetui arba reikalaujantiems specialios institucinės sistemos.

Kad ir kas nutiktų su Lisabonos sutartimi ir šiomis naujomis taisyklėmis, Žuvininkystės 
komiteto nuomone, derybų ir susitarimų sudarymo procesus vertėtų persvarstyti. Komisija 
turėtų tiksliai informuoti Parlamentą apie vykstančias derybas dėl šių susitarimų. Be to, 
Parlamentas turėtų stebėtojo teisėmis dalyvauti jungtinių komitetų posėdžiuose, kuriuos 
rengti numatoma susitarimuose dėl žvejybos, ir ši galimybė turėtų atsispindėti 
tarpinstituciniame susitarime (šiuo klausimu dar žr. 2009 m. gegužės 7 d. EP rezoliuciją 
dėl Parlamento naujo vaidmens ir atsakomybės įgyvendinant Lisabonos sutartį, ypač jos 
32, 46, 59 ir 79 dalis).

XIV. Politikos būklės įvertinimas ir būsimoji BŽP reforma

Paskutinė bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) reforma įvyko 2002 m. pabaigoje. 
Pagrindiniai šios reformos principai išdėstyti 2002 m. gruodžio 20 d. reglamente 
Nr. 2371/2002. Šiame reglamente teigiama, kad būtina 2012 m. įvertinti bendrosios 
žuvininkystės politikos veikimą, siekiant ją pritaikyti atsižvelgiant į sektoriaus raidą.

Komisija ką tiktai pradėjo konsultavimosi su visais žuvininkystės sektoriaus (žvejų, 
gavybos ir perdirbimo pramonės bei viešojo administravimo įstaigų) atstovais procedūrą. 
Ji ką tik paskelbė darbo dokumentą, kuris tapo pagrindu diskusijai 2008 m. rugsėjo 29 d. 
neoficialiame Tarybos posėdyje, svarstymui, kuriuo siekta sustiprinti BŽP efektyvumą, 
užtikrinti ES laivyno ekonominį gyvybingumą, išsaugoti žuvų išteklius, integruoti BŽP į 
jūrų politiką ir tiekti vartotojams maisto produktus. 2009 m. balandžio 22 d. Komisija 
priėmė Žaliąją knygą dėl BŽP ateities, kuri buvo pristatyta Žuvininkystės komiteto 
2009 m. balandžio 30 d. posėdyje, paskutiniajame kadencijos posėdyje.

Žuvininkystės komitetas irgi pradėjo rengti pastarųjų metų BŽP veiklos rezultatų apžvalgą 
ir nagrinėti klausimus, kurie turėtų būti paliesti įgyvendinant 2013 m. numatytą naująją 
reformą. 

Kai kuriuose pranešimuose savo iniciatyva, priimtuose per šeštąją kadenciją ir per įvairius 
svarstymus, tyrimus bei darbo grupių, suburtų rengiant šiuos pranešimus, posėdžius 
Žuvininkystės komitetas išnagrinėjo tam tikrus kartais gana prieštaringus aspektus ir 
aptartinas temas (pvz., C. FRAGOS ESTEVEZ pranešimą A6-298/2007 dėl tvarumo 
principo taikymo Europos Sąjungos žuvininkystės sektoriuje išlaikant didžiausią tvarų 
produktyvumą, E. ATTWOOLL pranešimą A6- 0060/2008 dėl teisėmis pagrįsto žvejybos 
valdymo įrankių ir P. GUERREIRO pranešimą A6-0485/2008 dėl BŽP ir ekosisteminio 
žvejybos valdymo metodo – žr. III dalį).



2009 m. vasario 10 d. Žuvininkystės komitetas surengė viešąjį svarstymą šia tema (žr. 8 ir 
14 priedus), kuriame dalyvavo įvairių regioninių patariamųjų tarybų (RPT) – Šiaurės jūros 
RPT, Pietvakarių vandenų RPT, tolimojo plaukiojimo laivyno RPT – atstovai ir kai kurių 
valstybių narių (Danijos, Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos, Jungtinės 
Karalystės) nacionalinių administravimo organų atstovai.

Dalyvių ir EP narių diskusijoje iškelti pagrindiniai klausimai, su kuriais bus susiję 
reformos tikslai: laivyno dydžio pritaikymas atsižvelgiant į išteklių padėtį siekiant tausios 
žvejybos; struktūrinių priemonių priėmimas ir finansinės paramos nustatymas siekiant 
užtikrinti sektoriaus gyvybingumą; pusiausvyra tarp didėjančio regionalizavimo, siekiant 
geriau pritaikyti žūklavietes atsižvelgiant į kiekvienos geografinės teritorijos specifiką ir 
aiškių bendrų taisyklių taikymas užtikrinant kuo vienodesnes sąlygas visiems žvejams, 
susitarimas dėl patenkinamo žuvų išmetimo atgal į jūrą – gėdingo maisto išteklių 
švaistymo – problemos sprendimo, laivyno valdymo sistemų persvarstymo siekiant 
pritaikyti jas prie kintamos išteklių padėties: arba nustatant leistiną sužvejoti kiekį ir 
kvotas arba žvejybos pastangą, arba naudojantis kitomis valdymo schemomis, stiprinant 
akvakultūros vaidmenį BŽP, turint omenyje didėjančią jos svarbą aprūpinant rinkas.

Reikia pažymėti, kad ilgai lauktas Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai 
„Darnios akvakultūros ateities kūrimas. Naujas postūmis įgyvendinti Europos 
akvakultūros darnios plėtros strategiją“ paskelbtas 2009 m. balandžio 8 d. Žuvininkystės 
komitetas 2008 m. kovo 27 d. irgi surengė viešąjį svarstymą šia tema.

Kaip nurodoma neseniai pristatytoje žaliojoje knygoje, 2010 m. pirmąjį pusmetį Komisija 
apibendrins diskusiją ir pateiks išvadas dėl būsimosios BŽP reformos krypties. Tada bus 
atlikta poveikio analizė, paskui, po papildomų konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, 
Komisija parengs naujo pagrindų reglamento pasiūlymą, kuris bus pateiktas Tarybai ir 
Europos Parlamentui kartu su kitais pasiūlymais dėl teisinių pagrindų, atitinkančių naująją 
finansinę programą, kuri įsigalios 2013 m.
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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 19/06/2007
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Agreement
Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 

Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

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
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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

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
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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

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 25/10/2007
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Agreement
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

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
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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

- -
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 14/11/2006
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absent species in aquaculture
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

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 

10/07/2007
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fish oil
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

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 

19/04/06
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financial management
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

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
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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

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



DV\784020EN.doc 49/74 PE423.984

EN

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

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
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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

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
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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)
** 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 Dartmouth (Nova Scotia, 18-22/09/2006
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Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) Canada)
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 
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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,
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)
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Meeting of 1 September 2004

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

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)
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- 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)
- 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)
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- 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)

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)
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- 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:

- 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
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- 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)

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)



DV\784020EN.doc 63/74 PE423.984

EN

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)

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)
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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)
- 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)
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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)
- 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
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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

- 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)
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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

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
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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 

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:
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- 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
- 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 
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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:
- 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
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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 

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
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- 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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