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I. Ievads

 Zivsaimniecības komitejas izveide

Par Zivsaimniecības komitejas izveidi nolēma 1994. gada 21. jūlijā Eiropas Parlamenta 
ceturtā sasaukuma (1994–1999) atklāšanas sesijā. Pirms šī datuma jautājumus attiecībā uz 
kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), izskatīja darba grupa un vēlāk — zivsaimniecības 
apakškomiteja, kas bija izveidota Lauksaimniecības komitejas ietvaros. 

1994. gada lēmumu pieņēma praktisku un politisku apsvērumu dēļ. Zivsaimniecības 
apakškomiteja faktiski jau darbojās kā īsta komiteja, taču tās darbību traucēja tas, ka tai bija 
no citas komitejas atkarīgas struktūras statuss. No otras puses, pieauga politiskais spiediens 
panākt, lai zivsaimniecības nozarei, ņemot vērā šīs Kopienas politikas īpatnības un nozīmi, ko 
tā ieguvusi līdz ar Savienības secīgām paplašināšanās kārtām, tiktu atvēlēta pienācīga vieta 
Parlamenta organigrammā.

 KZP nozīme, saturs un mērķi

Lai gan zivsaimniecības nozare parasti dod mazu ieguldījumu dalībvalstu IKP, tās ietekme ir 
svarīga tādā ziņā, ka tā ir darba vietu avots reģionos, kur diezgan bieži ir ļoti maz citu 
alternatīvu. Turklāt šī nozare sniedz ieguldījumu zivsaimniecības produktu piegādē Eiropas 
Savienības tirgū, kas ir viens no lielākajiem pasaulē. Eiropas Savienība ir viens no lielākajiem 
spēkiem zivsaimniecības un akvakultūras nozarē pasaulē.

Kā noteikts pašreizējā KZP pamatregulā (Padomes 2002. gada 20. decembra Regula (EK) 
Nr. 2371/2002), šī kopējā politika attiecas uz „ūdeņu dzīvo resursu un akvakultūru 
saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī uz zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu pārstrādi un realizāciju”, ja šādas darbības veic dalībvalstu teritorijā vai Kopienas 
ūdeņos vai ja tās veic Kopienas zvejas kuģi vai, neierobežojot karoga valsts primāro 
kompetenci, dalībvalstu piederīgie. Īstenojot KZP, ir jāveic saskaņoti pasākumi attiecībā uz 
ūdeņu dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu, zvejas ietekmes uz vidi 
ierobežošanu, noteikumiem par pieeju ūdeņiem un resursiem, struktūrpolitiku un flotes jaudas 
pārvaldi, kontroli un izpildi, akvakultūru, tirgu kopīgu organizāciju un starptautiskām 
attiecībām. Kopējai zivsaimniecības politikai ir jāgarantē tāda ūdeņu dzīvo resursu 
izmantošana, „kas nodrošina noturīgus ekonomiskos, vides un sociālos apstākļus”.

Jau kopš pirmajiem kopējiem pasākumiem šajā nozarē 1970. gadā un KZP izveides 
1983. gadā visās šīs Kopienas politikas jomās tika konstatēts būtisks progress. Neskatoties uz 
2002. gadā īstenotajām būtiskajām reformām, 27 gadus pēc izveides KZP jomā pastāv svarīgi 
uzdevumi, jo ir jānovērš nepilnības un jārisina problēmas, kas saistītas ar resursu izsmelšanu 
un flotu pārāk lielo zvejas jaudu, ekonomisko un sociālo recesiju šajā nozarē, zivsaimniecības 
un akvakultūras produktu tirgus globalizāciju, klimata pārmaiņu ietekmi, nepieciešamību dot 
jaunu stimulu Eiropas akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai, kā arī tas, ka nepieciešama jauna 
ekosistēmiska pieeja saskaņā ar jauno integrēto jūrniecības politiku un tās vides pīlāru —
pamatdirektīvu par „jūras vides stratēģiju”.

 Zivsaimniecības komitejas kompetence un statuss

Saskaņā ar EP Reglamenta VI pielikuma XIV punktu Zivsaimniecības komiteja ir atbildīga 
par jautājumiem, kas saistīti ar:
 „kopējās zivsaimniecības politikas darbību un attīstību, kā arī tās vadību;
 zivju krājumu saglabāšanu;



DV\784020LV.doc 4/75 PE423.984

 zvejniecības produktu tirgus kopējo organizāciju;
 struktūrpolitiku zivsaimniecības un akvakultūras nozarē, ieskaitot zivsaimniecības 

virzības finansēšanas instrumentus;
 starptautiskajiem zvejniecības nolīgumiem.”

Sestā parlamentārā sasaukuma laikā Zivsaimniecības komiteja izvirzīja priekšlikumus un 
vairākkārt prasīja pārskatīt šo EP Reglamenta VI pielikuma punktu, lai precizētu un 
atjauninātu tās pienākumu aprakstu atbilstoši nozares attīstībai starpposmā (skat. šī 
dokumenta 11.3. pielikumu).

Līdz šim Zivsaimniecības komitejai ir tā saucamās „neitralizētās” komitejas statuss (šīs 
komitejas pilntiesīgs loceklis vienlaikus var būt arī kādas citas EP komitejas pilntiesīgs 
loceklis un aizvietotājs vēl kādā trešā komitejā). 2009. gada 12. marta sanāksmē EP Politisko 
grupu priekšsēdētāju konferencē tika nolemts mainīt Zivsaimniecības komitejas „neitralizēto” 
statusu, tādējādi atbildot uz tās atkārtotu prasību. No otras puses, tajā tika ieteikts EP 
Reglamenta VI pielikumu pārskatīt „tikai attiecībā uz tehniskiem pielāgojumiem”. Ar EP 
2009. gada 6. maija lēmumu par šo jautājumu VI pielikuma XIV punkts tika saglabāts bez 
izmaiņām.

 Zivsaimniecības komitejas darbība

Šī parlamentārā sasaukuma laikā Zivsaimniecības komiteja ir pieņēmusi svarīgus ziņojumus 
un atzinumus par visiem šiem jautājumiem (3., 4., 5. un 6. pielikums).

Tās pārējās aktivitātes notikušas kā: 
- publisku uzklausīšanu rīkošana (8. un 14. pielikums);
- mutiski jautājumi un plenārsesiju rezolūciju projekti (7. pielikums);
- delegāciju apmeklējumu rīkošana vairākās dalībvalstīs vai dažās  trešās valstīs 

(9. pielikums);
- komitejas locekļu piedalīšanās novērotāju statusā zivsaimniecības reģionālo organizāciju 

gada sanāksmēs vai citās starptautiskās sanāksmēs (10. pielikums);
- neformālu uzklausīšanu un tikšanos rīkošana ar nozares un citu organizāciju vai 

zivsaimniecības jautājumos ieinteresētu struktūru pārstāvjiem (14. pielikums);
- līdzdalība semināros un konferencēs, ko rīkojušas citas iestādes;
- informācijas izplatīšana deputātiem, izmantojot informatīvu biļetenu „The Trawler-Le 

Chalutier” (to pastāvīgi atjaunina pēc katras komitejas sanāksmes);
- pētījumu un semināru/darba grupu rīkošanas pasūtīšana Eiropas Parlamenta Iekšpolitikas 

ģenerāldirektorāta kompetentajam tematiskajam departamentam („Strukturālā un 
kohēzijas politika”), kas visi īstenoti sestā parlamentārā sasaukuma laikā (13. pielikums).

Neskatoties uz ierobežojumiem, kas pastāv attiecībā uz tās līdzdalību likumdošanas procesā 
un kas saistīti ar apspriežu procedūru, kura parasti piemērojama tās kompetences jomā (EK 
līguma 37. pants), Eiropas Komisija vai Padome ir pilnībā vai daļēji ņēmušas vērā vairākus 
Zivsaimniecības komitejas priekšlikumus, vai arī tie dažreiz ir vismaz tieši vai netieši 
ietekmējuši pieņemtos lēmumus. Zivsaimniecības komiteja ir bijusi svarīga debašu un 
politiskā spiediena platforma, dodot nozares pārstāvjiem vārdu vairākās izšķirīgās reizēs —
vai nu sanāksmēs ar publisku uzklausīšanu palīdzību, vai arī gadījumos, kad delegācijas 
apmeklēja dažādus reģionus, kuros ar nozares pārstāvjiem un valstu un reģionālām iestādēm 
tika nodibināti daudzpusīgi kontakti. Jāatgādina arī tas, ka īpašās krīzes situācijās 
Zivsaimniecības komiteja un tās locekļi ar Komisijai uzdotu mutisku jautājumu vai 
plenārsēdēs iesniegtu rezolūciju priekšlikumu palīdzību ir vienmēr pauduši uzmanību un 
gatavību iejaukties, lai aizsargātu nozares intereses. Šādu lomu Zivsaimniecības komiteja ir 
nemainīgi īstenojusi kopš tās izveides, ka arī šī sestā parlamentārā sasaukuma laikā.
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 Septītā parlamentārā sasaukuma uzdevumi

Eiropas Komisija ir uzsākusi pamatregulā Nr. 2371/2002 paredzēto KZP pārskatīšanu, 
2008. gada septembrī pieņemot darba dokumentu, 2009. gada 22. aprīlī publicējot Zaļo 
grāmatu un sākot plašu sabiedrisku apspriešanos. Jaunā Zivsaimniecības komiteja aktīvi 
piedalīsies šajā apspriešanā un jaunās reformas izstrādē. Turklāt pēc Lisabonas līguma
iespējamās stāšanās spēkā Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru 
pieņems noteikumus, kas nepieciešami kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķu 
īstenošanai. Šāda situācija nozīmēs svarīgas pārmaiņas un lielāku atbildību mūsu komitejai, 
kurai saskaņā ar koplēmuma procedūru būs jāpauž savs viedoklis par jautājumiem ar izšķirošu 
nozīmi KZP nākotnē.

Mērķis šim dokumentam, ko izstrādājis Zivsaimniecības komitejas sekretariāts, ir jaunajiem 
komitejas locekļiem sniegt vispārēju, kodolīgu un neizsmeļošu priekšstatu par komitejas 
darbību sestā parlamentārā sasaukuma laikā.

II. Ceļā uz KZP vienveidīgu un efektīvu piemērošanu

Vairāku secīgu parlamentāro sasaukumu laikā EP pauda nožēlu par KZP noteikumu 
nepietiekamu ievērošanu un vairākkārt prasīja uzlabot dalībvalstu veikto kontroli, saskaņot 
inspekciju kritērijus un sankcijas, nodrošināt inspekciju rezultātu pārredzamību un stiprināt 
Kopienas inspekciju sistēmu. Sestā parlamentārā sasaukuma laikā EP aktīvi veicināja 
Kopienas KZP kontroles politikas stiprināšanu, kura ir viens no šīs politikas galvenajiem 
pīlāriem un pēdējo gadu laikā ir būtiski attīstījusies.

2005. gada 23. februārī EP pauda viedokli (A6-0022/2005, referente: Elspeth Attwooll, 
ALDE, GB) par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas Zvejniecības 
kontroles Aģentūru (KZKA), kuras izveide ir saistīta ar 2002. gada reformām. Šī aģentūra 
darbojas kopš 2007. gada, un tās izpilddirektors ir regulāri piedalījies Zivsaimniecības 
komitejas sanāksmēs, lai tās locekļus informētu par aģentūras darbību.

2007. gada 15. februārī EP pieņēma nenormatīvu rezolūciju par ES rīcības plāna 
īstenošanu attiecībā uz nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu (NNN) zveju (A6-
0015/2007, referente: Marie-Hélène Aubert — Verts/ALE, FR). Komisija un dalībvalstis 
tika aicinātas divkāršot centienus, lai īstenotu 15 pasākumus, kas ietverti 2002. gadā 
pieņemtajā ES rīcības plānā attiecībā uz NNN zveju. Starp citiem ieteiktajiem pasākumiem 
Komisija tiek aicināta savā normatīvajā priekšlikumā iekļaut šādus pasākumus: jāizveido 
Kopienas reģistrs par kuģiem, kuri iesaistīti NNN zvejā, tajā iekļaujot RZPO melnajos 
sarakstos reģistrētos kuģus — šāds reģistrs veicinātu ātru informācijas apmaiņu starp 
dalībvalstīm un dotu iespēju uzraudzīt kuģus iespējamas karoga maiņas gadījumā; visās 
dalībvalstīs jāpiemēro kopīgi minimālie sodi par smagiem pārkāpumiem un piemērojamiem 
sodiem jābūt pietiekami preventīviem; jāpublicē un tieši jāiekļauj Kopienas tiesību aktos visi 
RZPO izveidotie zvejas un zivju transporta kuģu melnie saraksti, tostarp sarakstā jānorāda 
kuģu īpašnieki un operatori; visiem šajos sarakstos iekļautajiem ārpuskopienas valstu kuģiem 
jāliedz ieiet Kopienas ostās, izņemot gadījumos saistībā ar force majeure un humāno 
palīdzību; zivju likumīgā nozveja jāpierāda, pirms tās var izkraut ES ostās vai ievest tās 
teritorijā; Komisijai jānodrošina, ka neviena persona, kas nodarbojas ar NNN zveju, nesaņem 
nekāda veida Kopienas līdzekļu atbalstu vai subsīdijas jebkāda veida darbībai, un dalībvalstīm 
jāveic līdzīgi pasākumi attiecībā uz pašu sniegto atbalstu.  EP arī prasīja, lai Komisija 
palīdzētu jaunattīstības valstīm, jo īpaši tām, ar kurām tā noslēgusi zvejas nolīgumus, pilnībā 
ievērot saistības, kas izriet no starptautiskā rīcības plāna nelikumīgas zvejas novēršanai.
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Eiropas Komisija 2007. gada oktobrī iesniedza ziņojumu un priekšlikumu regulai par cīņu 
pret NNN zveju. Tika ierosināti noteikumi un vispārēji nosacījumi, lai nodrošinātu, ka ostas 
valsts uztur efektīvu kontroles režīmu, tiek ieviests sertifikācijas režīms un Kopienas mērogā 
tiek tuvināti maksimālie sankciju līmeņi, kas dalībvalstīm jāpiemēro KZP noteikumu smagu 
pārkāpumu gadījumā. EP ieguldījums šīs jaunās stratēģijas noteikšanā bija ļoti lietderīgs, un 
Komisijas priekšlikumā ir iekļauti vairāki ieteikumi, kas bija ietverti iepriekš minētajā EP 
2007. gada 15. februāra nenormatīvajā rezolūcijā. 2008. gada 5. jūnijā EP pieņēma 
normatīvu rezolūciju par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas sistēmu, 
lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju (A6-
0193/2008, referente: Marie-Hélène Aubert — Verts/ALE, FR). Regulu (EK) Nr. 1005/2008 
Padome pieņēma 2008. gada septembrī, un tā būs spēkā no 2010. gada 1. janvāra. Kopā ar 
Padomes 2008. gada 28. septembra Regulu (EK) Nr. 1006/2008 par atļaujām, kuras 
Kopienas zvejas kuģiem izdod zvejas darbību veikšanai ārpus Kopienas ūdeņiem, un par 
trešo valstu kuģu piekļuvi Kopienas ūdeņiem (skat. EP 2008. gada 10. aprīļa normatīvo 
rezolūciju A6-0072/2008, referents Philippe Morillon — ALDE, FR), un nākotnē 
paredzamo regulu, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu (skat. turpmāk), tā ir Kopienas 
KZP kontroles politikas svarīga sastāvdaļa.

Visbeidzot, 2009. gada 22. aprīlī EP pieņēma normatīvo rezolūciju par priekšlikumu 
Padomes regulai, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās 
zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu (A6-0253/2009, referents Raul Romeva —
Verts/ALE, ES). EP atbalsta Komisijas priekšlikumu, vienlaikus ierosinot vairākus 
grozījumus, kas galvenokārt attiecas uz to, ka dažu noteikumu piemērošana kuģiem, kuru 
lielākais garums ir no 10 līdz 15 metriem, tiek atlikta līdz 2013. gada jūlijam, finansiālas 
palīdzības sniegšanu, kuras līdzfinansējums no Kopienas budžeta ir 80 %, lai uzstādītu kuģu 
novērošanas sistēmas ierīces un ierīkotu elektroniskos zvejas žurnālus, zvejas žurnālā 
reģistrēto aplēšu pieļaujamās kļūdas palielināšanu no 5 % līdz 10 %, dažu tādu noteikumu 
svītrošanu, ar kuriem Komisijai piešķirtas pilnvaras noteikt zvejas liegumu reāllaikā, 
samazināt dalībvalstu kvotas vai atteikt kvotu apmaiņu. Atpūtas zvejas jomā, kas ir ļoti 
strīdīgs jautājums, EP uzskata, ka būtu diskriminējoši pārbaudes un ierobežojumus piemērot 
tikai rūpnieciskai zvejai, bet no tiem lielā mērā atbrīvojot nerūpniecisko zveju. Atbilstoši 
ierosinātajam kompromisa risinājumam tas uzskata, ka divu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā dalībvalstis varētu novērtēt to ūdeņos veiktās atpūtas zvejas ietekmi un sniegt 
šo informāciju Komisijai. Attiecīgajai dalībvalstij un Komisijai, pamatojoties uz 
Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas konsultācijām, būtu jānosaka, 
kuri no atpūtas zvejas veidiem atstāj ievērojamu ietekmi uz krājumiem. Attiecībā uz tiem 
zvejas veidiem, kuri būtiski ietekmē krājumus, attiecīgā dalībvalsts ciešā sadarbībā ar 
Komisiju izstrādātu uzraudzības sistēmu, kas ļautu precīzi aprēķināt kopējo atpūtas nozvejas 
apjomu no ikviena krājuma. Ja konstatētu, ka atpūtas zvejai ir būtiska ietekme, nozvejas 
atskaitītu no karoga dalībvalsts attiecīgās kvotas. Dalībvalstis varētu noteikt daļu no šādas 
kvotas, ko tā paredzējusi tikai atpūtas zvejai. Paredzams, ka Padome šo regulu pieņems 
nākamo mēnešu laikā septītā parlamentārā sasaukuma laikā. Attiecīgajā priekšlikumā ir 
paredzēts arī paplašināt Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras pilnvaras.

III. Resursu saglabāšana

KZP reformās, ko īstenoja 2002. gadā, priekšroka tika dota zivsaimniecības pārvaldības 
redzējumam ilgākā laika posmā. Ar šīm reformām tādējādi tika paredzēts izstrādāt daudzgadu 
atjaunošanas plānus krājumiem, kuri ir ārpus bioloģiskajām drošības robežām, un daudzgadu 
atjaunošanas plānus pārējiem krājumiem, kā arī pakāpeniski ieviest uz ekosistēmām balstītu 
zivsaimniecības pārvaldības metodi. 
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Krājumu daudzgadu pārvaldības plāni šodien ir viena no KZP galvenajām sastāvdaļām, un 
sasaukuma laikā Eiropas Parlaments tika aicināts paust savu viedokli par vairākiem Komisijas 
priekšlikumiem šajā jomā.

 Pārvaldības un atjaunošanas plāni (2004–2009)

 P. Morillon (ALDE, FR) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar kuru nosaka pasākumus 
jūras mēleszivs krājumu atjaunošanai Lamanša jūras šauruma rietumu daļā un Biskajas 
līcī (A6-0050/05): 2005. gada 14. aprīļa normatīvā rezolūcija.

 R. Miguelez Ramos (PSE, ES) ziņojums ar priekšlikumu regulai par pasākumiem 
dienvidu heka un Norvēģijas omāra krājumu atjaunošanai Kantabrijas jūrā un Rietumu 
Ibērijas pussalā (A6-0051/05): 2005. gada 14. aprīļa normatīvā rezolūcija.

 H. D. Kristensen (PSE, DK) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko izstrādā melnā 
paltusa resursu atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas 
ietvaros (A6-0116/05): 2005. gada 23. jūnija normatīvā rezolūcija.

 A. J. Maat (PPE-DE, NL) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka pasākumus 
Eiropas zušu krājumu atjaunošanai (A6-0140/06): 2006. gada 16. maija normatīvā 
rezolūcija (2005. gada 15. novembrī EP jau bija pieņēmis nenormatīvu rezolūciju par 
Kopienas rīcības plāna izstrādi Eiropas zušu krājumu atjaunošanā, A. J. Maat ziņojums
A6-0284/2005).

 A. J. Maat (PPE-DE, NL) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko izveido pārvaldības 
plānu zivsaimniecībām, kas izmanto jūras zeltplekstes un jūrasmēles krājumus Ziemeļjūrā 
(A6-0265/2006): 2006. gada 28. septembra normatīvā rezolūcija.

 Z. K. Chmielewski (PPE-DE, PL) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko izveido 
daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem (A6-0163/2007): 2007. gada 6. jūnija 
normatīvā rezolūcija.

 I. Braghetto (PPE-DE, IT) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko izveido daudzgadu 
plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā 
(A6-0408/07): 2007. gada 14. novembra normatīvā rezolūcija.

 N. Busk (ALDE, DK) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (EK) 
Nr. 423/2004 attiecībā uz mencu krājumu atjaunošanu (A6-0340/08): 2008. gada 
20. oktobra normatīvā rezolūcija.

 S. Stevenson (PPE-DE, GB) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar kuru izveido 
daudzgadu plānu siļķu krājumam uz rietumiem no Skotijas (A6-0433/08): 2008. gada 
4. decembra normatīvā rezolūcija.

 Ziņojums par priekšlikumu regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu
atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā (CNS/2009/0029): 2009. gada 
12. marta normatīvā rezolūcija, ko pieņēma saskaņā ar steidzamības procedūru.

Ar iepriekš minētajām normatīvajām rezolūcijām Parlaments ierosināja grozījumus, kas īpaši
attiecās uz lielākas elastības nodrošināšanu Komisijas priekšlikumos paredzēto noteikumu 
piemērošanā, nozares un konsultatīvo struktūru plašāku iesaistīšanu lēmumu izpildē un 
novērtēšanā, reģionālo īpatnību un katras zivsaimniecības iezīmju ņemšanu vērā, paredzēto 
pasākumu sociālekonomisko seku ierobežošanu, kā arī attiecīgos gadījumos uz uzmanības 
pievēršanu nepilnībām saistībā ar pieejamiem zinātniskajiem datiem. EP grozījumi atkarībā 
no konkrētā plāna attiecās uz KPN gada izmaiņu maksimālajiem intervāliem, zvejas 
intensitātes noteikšanas kritērijiem, jūrā pavadāmo dienu skaitu, kā arī dažos gadījumos, 
piemēram, attiecībā uz zilās tunzivs krājumu atjaunošanu, uz pasākumiem, kas paredzēti 
konkrētā plāna piemērošanas uzraudzības pastiprināšanai.

 Par ilgtspējīgu un atbildīgu zivsaimniecību — galvenie pieņemtie ziņojumi
(2004–2009)
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Eiropas Parlaments pauda savu nostāju arī par vairākiem jautājumiem, kas cieši saistīti ar 
zvejas resursu aizsardzību un saglabāšanu saskaņā ar atbildīgas zivsaimniecības un 
ilgtspējības principiem. Šie ziņojumi, ko dažreiz papildināja uzklausīšanu un/vai pētījumu un 
semināru rīkošana (skat. 8., 12. un 13. pielikumu), attiecās uz piemērojamajiem tehniskajiem 
pasākumiem un pārvaldības instrumentiem, kas sekmē ilgtspējīgu zivsaimniecību, kā arī uz 
pasākumiem, kas nepieciešami jūras ekosistēmu labākai aizsardzībai. Starp šiem ziņojumiem 
var minēt šādus:
C. Fraga Estévez (PPE-DE, ES) ziņojums par priekšlikumu regulai par apsaimniekošanas 
pasākumiem Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgai izmantošanai (A6-0112/05): 2005. gada 
9. jūnija normatīvā rezolūcija — iepriekšējā parlamentārā sasaukuma beigās Zivsaimniecības 
komiteja noraidīja Komisijas priekšlikumu, uzskatot, ka tajā nav pietiekami ņemtas vērā 
īpatnības, kas raksturīgas zvejai Vidusjūrā un tās flotei, un ka tam piemīt noteikti trūkumi 
attiecībā uz apspriešanos ar ieinteresētajām pusēm. 2004. gada 1. aprīļa plenārsesijā 
priekšlikums nesaņēma balsu vairākumu, taču Komisija to nebija atsaukusi un šo 
priekšlikumu jaunā parlamentārā sasaukuma sākumā no jauna iesniedza Parlamentam. Ar šo 
ziņojumu izdevās panākt kompromisu, lai izveidotu apmierinošu zvejas resursu 
apsaimniekošanu, jo īpaši attiecībā uz tunzivju zveju, zvejas rīkiem, ko izmanto piekrastes 
zvejā, un jautājumu, kas saistīts ar minimālajiem loma izmēriem, kuri ir saderīgi ar tīklu acs 
lielumu un atļauto tīklu īpašībām.

Z. K. Chmielewski (PPE-DE, PL) ziņojums par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka tehniskus 
pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā (A6-
0265/05): 2005. gada 13. oktobra normatīvā rezolūcija — par šo ziņojumu sākumā bija ļoti 
daudz strīdu. Izdevās panākt kompromisa risinājumus, lai šajā reģionā nodrošinātu resursu 
labāku saglabāšanu, jo īpaši attiecībā uz zvejas rīkiem un minimālajiem loma izmēriem.

C. Stihler (PSE, GB) ziņojums par dažu piekļuves ierobežojumu pārskatu Kopīgās 
zivsaimniecības politikas kontekstā (Šetlendas zona un jūras zeltplekstes zona) (A6-
0016/06): 2006. gada 14. februāra nenormatīvā rezolūcija) — pieņemot šo patstāvīgo 
ziņojumu, Parlaments apstiprināja savu atbalstu Komisijas lēmumam saglabāt Šetlendas un 
zeltplekstes attiecīgās zonas, kas tika pieņemts pēc plašas apspriešanās ar visām 
ieinteresētajām pusēm. Šajā ziņojumā tika uzsvērta arī Ziemeļjūras reģionālās konsultatīvās 
padomes (RKP) svarīgā nozīme zivsaimniecības pārvaldībā. Tāpēc, lai novērtētu iespējamu 
zonu veidošanu šajā jūras apgabalā, tiek uzskatīts, ka ir lietderīgi apspriesties ar RKP.

C. Fraga Estévez (PPE-DE, ES) ziņojums par Kopienas nostāju attiecībā uz zivsaimniecības 
produktu ekomarķējuma programmām (A6-0219/06): 2006. gada 7. septembra nenormatīvā 
rezolūcija — šajā rezolūcijā Parlaments prasīja steidzami pieņemt Kopienas pieeju 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu ekomarķējuma programmu jomā. Vienlaikus tas 
izteica nožēlu par to, ka šīs rīcības kavēšanās dēļ ir izplatījušies dažādi vairāk vai mazāk 
nopietni ekomarķējumi bez jebkādas sabiedriskās kontroles, apdraudot uzticamību un izraisot 
patērētāju un ražotāju apjukumu. 2008. gadā Komisija bija paudusi ieceri 2009. gada pirmajā 
pusgadā ierosināt regulu par zivsaimniecības produktu ekomarķējumu, tomēr šķiet, ka pēc 
tam no šīs ieceres atteicās, dodot priekšroku „horizontālam” priekšlikumam par Kopienas 
ekomarķējumu (COM (2008) 0401), kas aptvertu lielāko daļu produktu, tostarp arī 
zivsaimniecības produktus (skat. ENVI komitejas ziņojumu A6-105/2009 un nostāju, ko EP 
pieņēma pirmajā lasījumā 2009. gada 2. aprīlī). Tā kā Zivsaimniecības komiteja un citi 
dalībnieki skaidri izteica savus iebildumus pret šādu pieeju, visbeidzot tika panākts 
kompromiss, kam bija divi aspekti. No vienas puses, Komisija apņēmās līdz 2009. gada 
beigām iesniegt „īpašu” priekšlikumu par zivsaimniecības produktu ekomarķējumu, kas 
galvenokārt apliecinātu to, ka šie produkti iegūti ilgtspējīgā zivsaimniecībā („no tīkla līdz 
moliņam”). No otras puses, „horizontālās” ekomarķējuma regulas piemērošana 
zivsaimniecības produktiem vairāk attieksies uz pārstrādes, iesaiņojuma un pārvadāšanas 
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nosacījumiem („no moliņa līdz šķīvim”) un jebkurā gadījumā būs atkarīga no praktiskās 
iespējamības pētījuma, ko Komisija apņēmās veikt un iesniegt līdz 2011. gada beigām.

C. Fraga Estévez (PPE-DE, ES) ziņojums par ilgtspējības īstenošanu ES zivsaimniecības 
nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu (MIID) (A6-0298/2007): 
2007. gada 6. septembra nenormatīvā rezolūcija — šajā patstāvīgajā ziņojumā (kura 
gatavošanas laikā tika rīkota publiska uzklausīšana — skat. 8. un 14. pielikumu) tika aicināts 
īstenot tādu zivsaimniecības politiku, kas labāk atbilstu zvejas resursu bioloģiskajai 
kapacitātei atjaunošanas laikposmā. Parlaments pauda uzskatu, ka priekšlikums ieviest MIID 
vēl nav pietiekami pārdomāts, uzsverot nepieciešamību izveidot tādu sistēmu piekļuvei 
resursiem, kas veicinātu ilgtspējību, vienkāršotu tehniskos pasākumus un apgrūtinātu zivju 
izmešanu. Lielāka elastība ir uzskatāma par faktoru, kas veicina konkurētspēju šajā nozarē, 
kurā jebkādām pārvaldības sistēmas izmaiņām būtu katrā ziņā jābalstās uz atbilstošiem 
kompensācijas mehānismiem no finansiālā viedokļa.

C. Schlyter (Verts/ALE, SV) ziņojums par politiku nevēlamu piezveju samazināšanai un 
izmetumu novēršanai Eiropas zvejniecībā (A6-0495/2007): 2008. gada 31. janvāra 
nenormatīvā rezolūcija — šis patstāvīgais ziņojums skar kādu būtisku pasaules mēroga 
problēmu zivsaimniecības nozarē: izmetumi, kuru gada apjoms tiek lēsts 7 līdz 27 miljonu 
tonnu apmērā, sasniedz gandrīz ceturto daļu no kopējā loma. Tik liels izmetumu daudzums ne 
vien kaitē videi, bet kavē arī izsmelto krājumu atjaunošanos un rada nozarei izmaksas 
attiecībā uz laiku un dārgo enerģiju. Tā kā katrā zivsaimniecībā izmetumu cēloņi atšķiras, arī 
risinājumiem jāatbilst atšķirīgajiem apstākļiem. Tādēļ Komisija, dalībvalstis un nozares 
uzņēmēji tika aicināti paredzēt stimulējošus pasākumus, kas varētu uzlabot pastāvošo zvejas 
praksi, jo īpaši palielināt dienu skaitu jūrā vai nodrošināt prioritāru pieeju noteiktiem 
apgabaliem kuģiem, kas izmanto selektīvākus zvejas rīkus, vai īstenot ļoti konkrētus un uz 
skaitļiem balstītus izmēģinājuma projektus izmetumu samazināšanai. Izmetumu aizliegumu 
zivsaimniecībai varētu paredzēt tikai tad, ja piecu gadu laikā no jauno pasākumu stāšanās 
spēkā netiek rasti citi risinājumi.

E. Attwooll (ALDE, GB) ziņojums par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem 
zivsaimniecībā (A6-0060/08): 2008. gada 10. aprīļa nenormatīvā rezolūcija — reaģējot uz 
Komisijas paziņojumu par šo pašu tematu, šajā patstāvīgajā ziņojumā (saistībā ar kuru pēc 
Zivsaimniecības komitejas pieprasījuma tika rīkots seminārs — skat. 13. pielikumu) tika 
uzsvērtas priekšrocības un trūkumi, kas raksturo sistēmas, kurās izmanto tiesībpamatotas 
pārvaldības instrumentus zivsaimniecībā. Atzīstot, ka pieredze, kas attiecībā uz 
tiesībpamatotu pārvaldību zivsaimniecībā gūta dalībvalstīs, kuras to piemērojušas, daudzējādā 
ziņā ir devusi ļoti pozitīvus rezultātus, rezolūcijā tomēr tiek uzsvērta lielā sarežģītība un 
grūtības, ko radītu pāreja uz vienotu sistēmu, saskaņojot dalībvalstu praksi vai īstenojot 
Kopienas līmeņa pārvaldību. Parlaments uzskata, ka ir nepieciešams noskaidrot sekas, ko 
šādas pārmaiņas varētu izraisīt attiecībā uz relatīvo stabilitāti un tās nozīmi no 
zivsaimniecības nozares atkarīgo kopienu dzīvotspējas uzturēšanā, īpašumtiesību 
koncentrācijas pakāpi attiecībā uz šādām tiesībām un no tās izrietošajām sociālekonomiskām 
sekām. Komisija tiek aicināta veikt pilnīgu analīzi par pārvaldības sistēmām, ko pašlaik 
piemēro dalībvalstīs. Parlaments uzskata, ka šīm debatēm paredzētais laika posms ir pārāk īss, 
un prasa to pagarināt, lai varētu pareizi novērtēt un izpētīt dažādos iespējamos risinājumus, kā 
arī to sekas. Jānorāda, ka nesen tika publicēts kāds ārējs pētījums, ko Komisija prasīja veikt 
šajā jomā (pētījums pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies
_reports_fr.htm).

R. Miguelez Ramos (PSE, ES) ziņojums par dziļjūras zivju krājumu pārvaldību (A6-
0103/2008): 2008. gada 8. maija nenormatīvā rezolūcija — saistībā ar šo ziņojumu pēc 
Zivsaimniecības komitejas pieprasījuma tika rīkots arī seminārs (skat. 13. pielikumu). 
Rezolūcijā par šo tematu Parlaments aicināja Komisiju īstenot zinātniskas informācijas 
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vākšanas programmas, izmantojot pētniecības kuģus, un veikt dziļjūras zvejas 
sociālekonomisku novērtējumu, ņemot vērā zvejas intensitātes jauno samazinājumu ietekmi 
uz nozari. Savukārt Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas izstrādāt kopīgas pamatnostādnes 
un veikt labākās prakses apmaiņu, lai labāk īstenotu nelegālās zvejas apkarošanas un nelegālā 
loma tirdzniecības izskaušanas pasākumus Eiropas tirgos un lai veicinātu videi un ekoloģiskai 
bioloģiskai daudzveidībai draudzīgākas zvejas metodes, novēršot kaitējumu, ko rada 
nevēlama piezveja.

D. Freitas (PPE-DE, PT) ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par jutīgu jūras 
ekosistēmu aizsardzību pret grunts zvejas rīku negatīvo ietekmi tāljūras zvejā (A6-
0183/2008, 2008. gada 5. jūnija normatīvā rezolūcija) — šo regulas priekšlikumu izstrādāja 
pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas ieteikumiem par pasākumiem, kuru mērķis ir izskaust 
kaitīgas zvejas metodes, kas apdraud jutīgas jūras ekosistēmas tāljūrā (2006. gada 
8. decembra Rezolūcija Nr. 61/105). Pieņemtais priekšlikums attiecas uz Kopienas kuģiem, 
kas strādā apgabalos, kuri nav nevienas reģionālas zivsaimniecības pārvaldības organizācijas 
(RZPO) pārvaldībā un kuriem tādēļ nepieciešams vienpusējs karoga valsts regulējums. 
Parlamenta grozījumi attiecās uz to, ka netiek noteikts maksimālais dziļums grunts zvejas rīku 
izmantošanai, uz attiecīgo zvejas rīku noteikšanu un atsauci uz Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (FAO) dokumentiem, savukārt priekšlikums samazināt novērotāju skaitu uz 
kuģiem netika pieņemts.

H. Kindermann (PSE, DE) ziņojums par „Eiropas jūraskraukļu populācijas pārvaldības 
plānu”, lai mazinātu jūraskraukļu pieaugošo ietekmi uz zivju krājumiem, zivsaimniecību 
un akvakultūru (A6-0434/08, 2008. gada 4. decembra nenormatīvā rezolūcija) — tā kā 
jūraskraukļu populācija pēdējo gadu laikā ir ārkārtīgi pieaugusi, tā rada paliekošu kaitējumu 
akvakultūras uzņēmumiem un daudzu savvaļas zivju sugu krājumiem dalībvalstu iekšējos 
ūdeņos un jūras piekrastēs. Šajā patstāvīgajā ziņojumā Parlaments aicināja Komisiju un 
dalībvalstis divkāršot budžeta un sadarbības centienus zinātniskajā un administratīvajā līmenī, 
lai ieviestu Eiropas jūraskraukļu populācijas pārvaldības plānu. Uzticamu un vispārēji atzītu 
datu apkopošana par šo populāciju tiek uzskatīta par pirmo soli, kas nepieciešams attiecībā uz 
šo putnu regulāru novērošanu, lai pasākumus, kuri paredzēti šo putnu aizsardzībai, līdzsvarotu 
ar tiem, kas var nodrošināt savvaļas zivju aizsardzību iekšējos ūdeņos un akvakultūras 
produkcijas dzīvotspēju.

P. Guerreiro (GUE/NGL, PT) ziņojums par KZP un ekosistēmisku pieeju zivsaimniecības 
pārvaldībā (A6-0485/2008): 2009. gada 13. janvāra nenormatīvā rezolūcija — saistībā ar šo 
ziņojumu pēc Zivsaimniecības komitejas pieprasījuma tika rīkots seminārs (skat. 
13. pielikumu). Šajā rezolūcijā, kas saistīta ar debatēm par iespējamām KZP reformām, EP 
uzsvēra, ka ikvienā zivsaimniecības politikā jāņem vērtā sociālie, vides un ekonomiskie 
aspekti, īstenojot integrētu un līdzsvarotu pieeju. Katras dalībvalsts pārtikas vajadzības, 
nozares un no zvejas pārtiekošo kopienu dzīvotspējas aizsardzība, kā arī jūras ekosistēmu 
ilgtspējas saglabāšana netiek uzskatīti par savstarpēji nesaderīgiem mērķiem. EP pauž dziļas 
bažas par iespējamiem KZP grozījumiem, kas veicinātu zvejas darbības koncentrēšanos, jo 
īpaši saistībā ar piekļuves tiesībām resursiem, un uzsver, ka kvotu samazinājums un 
koncentrācija ierobežota skaita dalībnieku rokās nenodrošina zvejas intensitātes 
samazinājumu, bet veicina zvejas resursu izmantošanas koncentrāciju. Komisija tiek aicināta 
izpētīt dažādos zvejas pārvaldības instrumentus un nodrošināt, lai pašreizējie instrumenti 
netiktu mainīti, kamēr nebūs pieejami citi instrumenti, kas nodrošina atbilstīgāku zvejas 
resursu izmantošanu. Turklāt EP uzskata, ka ir jāsaglabā izņēmums attiecībā uz piekļuvi 
teritoriālo ūdeņu zonai, vismaz 12 jūdžu attālumā, kā līdzeklis piekrastes jūras ekosistēmu 
ilgtspējības, tradicionālo zvejas darbību un zvejnieku kopienu izdzīvošanas veicināšanai, un 
prasa, lai šāds izņēmums būtu pastāvīgs. Tas arī uzskata, ka nav atbilstoši zvejas intensitāti 
vērtēt pēc vienota parauga, neņemot vērā flotu un zvejas rīku daudzveidību, un ka, kontrolējot 
zvejas intensitāti, jāņem vērā dažādās sugas, atšķirīgie zvejas rīki un konstatētā ietekme, kāda 
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nozvejai ir uz katras sugas krājumiem. EP secina, ka viens no galvenajiem uzdevumiem, kas 
jāveic zivsaimniecības pārvaldības jomā, ir zinātniski novērtēt, vai ir kādas pārmērīgi lielas 
flotes un pārmērīgi izmantoti resursi, un attiecīgā gadījumā noteikt, kuri tie ir, lai varētu 
noteikt konkrētus atbilstīgus pasākumus. 

C. Visser (PPE-DE, NL) ziņojums par priekšlikumu regulai par zvejas resursu saglabāšanu, 
izmantojot tehniskos pasākumus (A6-0206/2009, 2009. gada 22. aprīļa normatīvā 
rezolūcija) — šī priekšlikuma mērķis ir vienkāršot tiesisko regulējumu, kas pašlaik attiecas uz 
zvejas resursu saglabāšanu. Ierosinātā pieeja paredz pieņemt Padomes pamatregulu, kurā 
iekļauti principi un vispārēji noteikumi un kurai sekotu Komisijas papildu regulas, kas 
ietvertu konkrētus tehniskos noteikumus katram kādas reģionālās konsultatīvās padomes 
(RKP) pārziņā esošam apgabalam. Saistībā ar šo ziņojumu Zivsaimniecības komiteja rīkoja 
publisku uzklausīšanu un pieprasīja veikt pētījumu (8. un 12. pielikums). EP pieņēma 
grozījumus, kas galvneokārt paredzēja elastīgākus noteikumus par kombinētajiem tīkliem un 
ar ko noteica noteiktu jautājumu loku, par kuriem nepieciešamie lēmumi būtu jāpieņem 
Padomei (un nevis Komisijai saskaņā ar komitoloģijas procedūru). Vēl kāds grozījums 
paredzēja, ka Padomei pēc Komisijas priekšlikuma un saskaņā ar Līguma 37. pantā noteikto 
procedūru būtu jāpieņem pasākumi, ko piemēro tieši dažādajos reģionos, kuri atbilst dažādām 
reģionālām konsultatīvām padomēm (RKP). EP ierosinātie grozījumi atspoguļo vēlmi 
nodrošināt, lai arvien biežāka tādu pasākumu izmantošana, kas pieņemti saskaņā ar 
komitoloģijas procedūru, skartu tikai nebūtiskus un tīri tehniskus pasākumus un neietekmētu 
ne vispārēju vienotu un nediskriminējošu noteikumu pastāvēšanu, ne institucionālo līdzsvaru 
likumdošanas jomā. 

IV. Par nozares ekonomiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanu

Pēdējo gadu laikā ir pasliktinājies daudzu zivsaimniecības uzņēmumu ekonomiskais stāvoklis, 
un tas ir noticis vairāku faktoru dēļ, starp kuriem var minēt nozvejas samazināšanos, ko 
izraisa zvejas resursu sliktais stāvoklis un piekļuves ierobežojumi dažiem no šiem resursiem, 
izmaksu paaugstināšanos saistībā ar degvielas cenām, cenu stagnāciju pirmajā pārdošanas 
reizē un pārmaiņas tirgos, kurus ietekmē imports no trešām valstīm, pieaugošā koncentrācija 
izplatīšanas līmenī un finanšu krīze.

Zivsaimniecības komiteja vairākos patstāvīgos ziņojumos ņēma vērā šo stāvokli un prasīja 
Komisijai veikt īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumus, lai ierobežotu tā sekas un 
rastu risinājumus, kas ļautu saglabāt nozares dzīvotspēju.

2006. gada 28. septembra nenormatīvajā rezolūcijā par zivsaimniecības nozares 
ekonomiskās situācijas uzlabošanu (A6-0266/2006, referents: Pedro Guerreiro —
GUE/NGL, PT) EP ierosināja nekavējoties veikt konkrētus pasākumus, lai risinātu ar 
degvielas cenu paaugstināšanos saistītās problēmas, tostarp: izveidot garantiju fondu, kurš 
tiktu līdzfinansēts Kopienas līmenī un varētu nodrošināt cenu stabilitāti, piešķirt uzņēmumiem 
pagaidu kompensāciju, piešķirt nodokļu atvieglojumus, lai nodrošinātu ES flotes 
konkurētspēju, zvejojot ārpus Kopienas ūdeņiem, steidzami pārskatīt „de minimis” atbalsta 
griestus zivsaimniecības nozarei. Starp vidēja termiņa un ilgtermiņa pasākumiem EP savā 
rezolūcijā ierosina pieņemt vispārēju plānu, „lai samazinātu enerģijas patēriņu flotē”. EP 
vēlas, lai Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF) turpina piešķirt atbalstu zvejas flotes 
atjaunošanai un modernizācijai un vispirms piekrastes sīkzvejai un nerūpnieciskajai zvejai, kā 
arī uzskata, ka zivsaimniecības nozarei piešķirtie Kopienas finanšu resursi ir nepietiekami.
Komisija tiek aicināta iesniegt priekšlikumu par Kopienas atbalsta programmas izstrādi 
piekrastes sīkzvejai un nerūpnieciskajai zvejai. Tāpat EP uzskata, ka ir būtiski: veikt 
pasākumus nelegālas, nedeklarētas un nereglamentētas zvejas apkarošanas pastiprināšanai, 
veicināt pētījumus un ieguldījumus, kas var sekmēt enerģijas intensitātes samazināšanos 
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zivsaimniecības nozarē, iesniegt priekšlikumus par zivsaimniecības produktu tirgus kopīgās 
organizācijas (TKO) pārskatīšanu, ieviešot mehānismus, kas ļautu uzlabot cenu pirmajā 
pārdošanas reizē un sekmēt pievienotās vērtības taisnīgu sadalījumu vērtību ķēdē, un atbalstīt 
zvejnieku līdzdalību KZP lēmumu pieņemšanas un pārvaldības procesā, jo īpaši ar reģionālo 
konsultatīvo padomju starpniecību. Pirms šī ziņojuma pieņemšanas, 2006. gada maijā un 
jūnijā, notika publiskas uzklausīšanas ko rīkoja Zivsaimniecības komiteja — viena no tām 
attiecās uz Eiropas flotes konkurētspēju saistībā ar degvielas cenu paaugstināšanos, bet otra 
uz nozares ekonomisko stāvokli (skat. 8. un 14. pielikumu).

Citi, konkrētāki ziņojumi attiecās uz sevišķi neaizsargātām grupām, piemēram, ziņojums par 
piekrastes zvejniecību un piekrastes zvejniecības kopienu problēmām (A6-0141/2006, 
referents: Sean Ó Neachtain — UEN, IRL) un ziņojums par sieviešu organizācijām 
zivsaimniecības un lauksaimniecības jomā un to paplašināšanu (A6-0341/2005, referente: 
Elspeth Attwooll — ALDE, GB), kuri ir pamatā nenormatīvajām rezolūcijām, ko pieņēma, 
attiecīgi, 2006. gada 15. jūnijā un 2005. gada 15. decembrī. Pirmajā no šiem ziņojumiem 
tiek uzsvērts, ka piekrastes zvejniecība ir vitāli svarīga piekrastes zvejniecības kopienu 
sociālekonomiskajai izdzīvošanai to kopumā. Turklāt EP atzīst sieviešu būtisko lomu 
piekrastes zvejniecības nozarē un prasa, lai Komisija savās iniciatīvās sistemātiski ņemtu vērā 
dzimumu aspektu un sieviešu un vīriešu līdztiesību. Otrā no minētajiem ziņojumiem Komisija 
tiek aicināta izveidot kanālus, kas nepieciešami, lai uzlabotu un izplatītu informāciju par 
sieviešu stāvokli dažādās zivsaimniecības jomās vai ar to saistītajās nozarēs. Saistībā ar abiem 
šiem ziņojumiem tika rīkotas publiskas uzklausīšanas (skat. 8. un 14. pielikumu). 2008. gada 
28. augusta sanāksmē komitejas locekļus iepazīstināja ar pētījumu, ko komiteja bija 
pieprasījusi par sieviešu lomu zvejniecības apgabalu ilgtspējīgā attīstībā (skat. arī 
11.2. pielikumu).

Strukturālās krīzes saasināšanās nozarē, ko īpaši izraisīja degvielas cenu paaugstināšanās gada 
lielākajā daļā, 2008. gadā noveda pie daudzām protesta akcijām noteiktās dalībvalstīs. 
Zivsaimniecības komiteja nekavējoties reaģēja, rīkojot maza mēroga publiskas uzklausīšanas 
(2008. gada februārī un jūnijā), kā arī apstiprinot mutisku jautājumu Padomei un Komisijai, 
kuru iesniedza plenārsesijā un pēc kura 2008. gada 19. jūnijā tika pieņemta EP rezolūcija 
par augošo degvielas cenu izraisīto krīzi zivsaimniecības nozarē. Šajā rezolūcijā EP no jauna 
apstiprināja savu atbalstu prasībām paātrināt procedūras, kas ļauj izmaksāt paredzētos atbalsta 
maksājumus, paaugstināt de minimis atbalsta apjomu, piešķirt nodokļu atvieglojumus un 
samazināt sociālās izmaksas tiem Kopienas kuģiem, kuri zvejo ārpus Kopienas ūdeņiem, 
Padomei steidzami pieņemt regulu par NNN zvejas kontroli un iesniegt Komisijai 
priekšlikumu par zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgajai organizācijai 
piemērojamā tiesiskā regulējuma reformu. Rezolūcijā tika arī atkārtota prasība stiprināt 
atbalstu pētniecības projektiem, kuru mērķis ir uzlabot zivsaimniecības nozares 
energoefektivitāti.

V. Strukturālie pasākumi 

 Eiropas Zivsaimniecības fonds

2005. gadā Zivsaimniecības komiteja rīkoja divas publiskas uzklausīšanas par normatīvo 
priekšlikumu attiecībā uz jauno Eiropas Zivsaimniecības fondu (EZF): 1. februāra 
uzklausīšanu, kurā tikās valstu zivsaimniecības pārvaldes iestāžu pārstāvji, un 29. marta 
uzklausīšanu, kurā tikās nozares uzņēmumu pārstāvji (skat. 8. un 14. pielikumu).

Parlaments pauda atbalstu EZF finanšu sadaļai, kas paredzēta nolīgumā par finanšu 
perspektīvām (2007–2013). 2005. gada 24. jūnija normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu 
regulai par EZF (A6/0217/2005, referents: David Casa — PPE-DE, MT) EP ierosināja 
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zvejniekiem paredzētā finanšu atbalsta sistēmas reformu. Apstiprinot šīs reformas 
pamatprincipu, proti, zvejas resursu saglabāšanu, EP pauda uzskatu, ka ir jāņem vērā arī 
sociālekonomiskā ietekme. 

Par dažiem jautājumiem tika panākts kompromiss: zvejas kuģu darbības galīga izbeigšana, 
zvejas aprīkojuma finansēšana un ieguldījumi akvakultūrā. Attiecībā uz kuģu darbības 
izbeigšanu Komisija ierosināja, ka valsts atbalstu piešķir kuģu likvidēšanai vai to nodošanai 
bezpeļņas darbībām. EP vēlas paplašināt šīs politikas darbības jomu. Tas uzskata, ka valsts 
subsīdijas būtu jāizmanto gan kuģu likvidēšanai, gan to nodošanai darbībām, kas nav saistītas 
ar zveju, kopēju uzņēmumu („joint ventures”) veidošanai vai eksportēšanai ar nosacījumu, ka 
kuģus vairs neizmanto zvejniecībai. Deputāti ierosina, ka fonds var piešķirt atbalstu 
vienreizēju prēmiju veidā to kuģu komandām, kuriem jābeidz darbība. EP arī ierosina, ka 
valsts atbalstu flotes atjaunošanai, starp citu, var piešķirt selektīvāku metožu un kuģu 
uzraudzības sistēmu izmantošanai, kā arī drošības uz kuģa un darba un veselības apstākļu 
uzlabošanai, ar nosacījumu, ka šīs palīdzības rezultātā nepaaugstinās zvejas intensitāte.
Attiecībā uz zvejas aprīkojuma finansēšanu EP uzskata, ka galvenā uzmanība jāpievērš 
maziem kuģiem un visvecākajiem kuģiem. Fondam būtu jāsniedz atbalsts flotes atjaunošanai, 
kuras mērķis ir aizstāt kuģus, kuru kopējais garums ir mazāks nekā 12 metri, kā arī kuģus, 
kuri ir vairāk nekā 20 gadus veci un kurus nevar droši izmantot. Tajā pašā rezolūcijā 
Parlaments pauda uzskatu, ka valsts stratēģiskie plāni jāpieņem sešu, nevis trīs mēnešu laikā, 
jo pēdējais no minētajiem termiņiem neļauj izstrādāt plānu vidējam laika posmam. Izstrādājot 
šos valsts plānus, jāņem vērā akvakultūras vajadzības, kā arī vides un tās dabas resursu 
aizsardzība. Attiecībā uz akvakultūru EP ierosina, ka EZF finansē ieguldījumus, kas aptver 
visas ražošanas ķēdes daļas, tostarp jaunu iekārtu konstruēšanu un pastāvošo iekārtu un 
divvāku gliemju audzēšanā izmantoto kuģu paplašināšanu un modernizāciju. Attiecībā uz 
piekrastes zvejniecības apgabalu ilgtspējīgu attīstību EP noraidīja Komisijas priekšlikumu, 
kas paredzēja, ka fonds var veikt darbības tikai municipalitātēs, kurās ir vairāk nekā 
100 000 iedzīvotāju. Lai palīdzētu gados jauniem zvejniekiem, tas ierosina maksāt 
individuālas prēmijas personām līdz 35 gadu vecumam, kuras var pierādīt, ka ir strādājušas 
vismaz piecus gadus (vai tām ir pielīdzināma arodapmācība), un kuras pirmo reizi kļūst par 
lietotu zvejas kuģu īpašniekiem vai līdzīpašniekiem. 

 Kopienas finanšu pasākumi kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību 
jomā 

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka Kopienas finanšu pasākumus kopējās 
zivsaimniecības politikas īstenošanai un jūras tiesību jomā, paredz pamatu finanšu 
pasākumiem KZP īstenošanai, tādējādi papildinot priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas 
Zivsaimniecības fondu. Tā mērķis ir pārgrupēt pastāvošos juridiskos instrumentus, lai 
Kopienas finanšu palīdzību padarītu efektīvāku, pārredzamāku un vieglāk pārvaldāmu gan 
Komisijai, gan dalībvalstu kompetentajām iestādēm un pārējiem saņēmējiem. Ar 2005. gada 
15. decembra normatīvo rezolūciju (A6-0340/2005, referente: Catherine Stihler — PSE, 
UK) par šo regulas priekšlikumu EP ievieš virkni jaunu noteikumu, lai nodrošinātu, ka teksts 
nepārprotami aptver Kopienas finanšu pasākumu mērķus, tas ir, sekmēt piekrastes valstu jūras 
resursu pārpalikumu racionālu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu, uzlabot zinātniskās un 
tehniskās zināšanas par attiecīgajām zivsaimniecībām, veicināt nelikumīgas, nedeklarētas un 
neregulētas zvejas apkarošanu, veicināt zivsaimniecības ilgtspējīgas apsaimniekošanas 
stratēģiju īstenošanu un sekmēt labāku zivsaimniecības pārvaldību pasaules līmenī finanšu un 
politiskajā ziņā, stiprinot institucionālo kapacitāti. 

 Īpaša pagaidu darbība flotu pārstrukturēšanas veicināšanai 

2008. gada 8. jūlijā Komisija apstiprināja priekšlikumu regulai, ar ko izveido īpašu pagaidu 
darbību ekonomikas krīzes skarto Eiropas Kopienas zvejas flotu pārstrukturēšanas 
veicināšanai, kas tika iesniegts Parlamentam un Padomei un ko lūdza izskatīt steidzamības 
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kārtībā, lai 15. jūlijā varētu panākt iespējamu politisko vienošanos Padomē. Ievērojot 
Zivsaimniecības komitejas atzinumu, EP spēja ātri reaģēt, nozares interesēs pieņemot lūgumu 
par steidzamības kārtību un ar 2008. gada 10. jūlija rezolūciju apstiprinot ierosināto 
pasākumu paketi (skat. arī IV punktu). 2008. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 744/2008, kurā 
iekļauti šie pasākumi, galvenokārt balstās uz pagaidu izņēmumiem no Eiropas 
Zivsaimniecības fonda noteikumiem un būs spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim.

 Tālākie reģioni

Sestā parlamentārā sasaukuma laikā „tālākiem reģioniem” (TR), pie kuriem saskaņā ar EK 
līguma 299. panta 2. punktu pieder Azoru salas, Madeiras salas, Kanāriju salas un Francijas 
aizjūras departamenti, Zivsaimniecības komitejā tika pievērsta īpaša uzmanība. Laikā no 
2004. līdz 2009. gadam Zivsaimniecības komiteja izstrādāja divus normatīvos ziņojumus, kas 
attiecās tieši uz zveju šajos reģionos, kā arī divus atzinumus Reģionālās attīstības komitejai 
saistībā ar diviem šīs komitejas patstāvīgajiem ziņojumiem (skat. 5. pielikumu un REGI 
komitejas ziņojumus A6-0246/2005 un A6-0158/2008, referenti atzinuma sagatavošanai: 
Duarte Freitas — PPE-DE, PT un Pedro Guerreiro — GUE/NGL, PT). 

Uz diviem no šiem reģioniem devās arī divas komitejas delegācijas: 2007. gadā uz Martiniku 
un 2008. gadā uz Madeiras salām (skat. 9. pielikumu).

2007. gada 26. aprīlī EP ar lielu vairākumu pieņēma normatīvo rezolūciju (A6-0083/2007, 
referents Duarte Freitas — PPE-DE, PT), ar kuru ar noteiktiem grozījumiem apstiprināja 
priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, 
kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas 
departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.–2013. gadā (1992. gadā ieviestās 
sākotnējās kompensāciju shēmas pagarināšana). EP rezolūcijā, saglabājot sadalījumu starp 
dalībvalstīm, tiek ierosināts palielināt gada finanšu sadaļu par EUR 2 miljoniem, to tādējādi 
palielinot no EUR 15 miljoniem līdz apmēram EUR 17 miljoniem. Tas nepieciešams tādēļ, lai 
ņemtu vērā transporta izmaksu un saistīto izmaksu palielināšanos, kas galvenokārt notika pēc 
naftas cenu ievērojamā pieauguma 2003. gadā, kurš vēl vairāk palielina papildu izmaksas, kas 
saistītas ar tālāka reģiona stāvokli. EP atkārto, ka ieviesto shēmu nedrīkst ierobežot laikā, 
ciktāl tās mērķis ir novērst attiecīgos strukturālos šķēršļus, kas saistīti ar tālāka reģiona 
stāvokli. Turklāt kompensācijas pamatā nedrīkst būt tikai un vienīgi transporta izmaksas, un 
tās nevajadzētu ierobežot līdz 75 % no šīm izmaksām. Jābūt arī iespējai piešķirt kompensāciju 
par produktiem, ko izmanto zvejniecības produktu apstrādē, ciktāl nenotiek Kopienas atbalsta 
uzkrāšanās, — tas saistīts ar, piemēram, eļļām, sāli un citām sastāvdaļām, ko izmanto zivju 
apstrādē. EP ieviesa arī sīkāk izstrādātas prasības saistībā ar noteikumiem, kas attiecas uz 
izsekojamību, lai nodrošinātu, ka kompensācijas var saņemt tikai par likumīgiem zvejniecības 
produktiem.

2008. gada 21. oktobrī Parlaments ar noteiktiem grozījumiem apstiprināja priekšlikumu 
Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 639/2004 par Kopienas attālākajos 
reģionos reģistrēto zvejas flotu pārvaldību (A6-0388/2008, referents Pedro Guerreiro —
GUE/NGL, PT). Tā kā floti tālākos reģionos galvenokārt veido novecojuši kuģi, kas dažreiz 
ir vairāk nekā 30 gadus veci, EP uzskata, ka ir nepieciešams nodrošināt Kopienas atbalstu šo 
flotu, jo īpaši amatnieku flotu, atjaunošanai un modernizācijai, lai uzlabotu zivju saglabāšanas 
apstākļus, kā arī darba un drošības apstākļus tiem, kas šajos reģionos nodarbojas ar 
zvejniecību. Pēc EP domām, saistībā ar konkrētajiem pasākumiem, kas paredzēti attiecīgajā 
regulā, ir jāņem vērā zivsaimniecības nozares īpašās vajadzības šajos reģionos. Turklāt EP 
ierosina noteikt reālāku termiņu Komisijas priekšlikumā izvirzīto rezultātu sasniegšanai. 
Tādēļ, ņemot vērā kuģu būvētavu ierobežoto jaudu, sākotnēji ierosinātais pagarinājums līdz 
2009. gada 31. decembrim tam šķiet nepietiekams un tiek ierosināts pagarinājums par trim 
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gadiem (2008. gada 31. decembris – 2011. gada 31. decembris). Parlamenta ierosināto 
termiņu iekļāva Padomes 2008. gada 28. novembra Regulā (EK) Nr. 1207/2008.

VI. Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgus kopīgā 
organizācija (TKO)

Šī parlamentārā sasaukuma laikā Eiropas Parlaments vairākkārt pauda savu nostāju par 
problēmām, kas saistītas ar zivsaimniecības un akvakultūras tirgus kopīgo organizāciju 
(TKO), jo īpaši ar 2006. gada 28. septembra nenormatīvo rezolūciju par zivsaimniecības 
nozares ekonomiskās situācijas uzlabošanu un 2008. gada 19. jūnija nenormatīvo rezolūciju
par augošo degvielas cenu izraisīto krīzi zivsaimniecības nozarē (skat. IV punktu). 2007. gada 
12. decembrī EP pieņēma nenormatīvu rezolūciju tieši par zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu tirgu kopīgu organizāciju (A6-0467/2007, referents: Pedro Guerreiro —
GUE/NGL, PT).

Pēdējā no minētajām rezolūcijām EP pauda uzskatu, ka ir steidzami jāveic zivsaimniecības 
produktu TKO tālejošas reformas, lai sekmētu tās ieguldījumu nozares ienākumu 
nodrošināšanā, veicinātu tirgus stabilitāti, uzlabotu zivsaimniecības produktu tirdzniecību un 
palielinātu to radīto pievienoto vērtību. Rezolūcijā tiek uzsvērts, ka zivsaimniecības produktu 
TKO ieguldījums nozarē ir samazinājies, jo īpaši pēc 2000. gada reformas, un tiek pausts 
uzskats, ka šīs tendences novēršanai, tostarp ievērojami palielinot finanšu līdzekļus, ir jābūt 
vienam no galvenajiem zivsaimniecības produktu TKO turpmākās pārstrādāšanas mērķiem. 
EP uzskata, ka zivsaimniecības produktu TKO nav pietiekami sekmējusi pirmās pārdošanas 
cenu palielināšanu, kuras kopš 2000. gada ir nonākušas stagnācijā vai pat pazeminās, nedz arī 
nodrošinājusi labāku pievienotās vērtības sadalījumu visā vērtības veidošanas ķēdē. EP 
pievērš uzmanību tam, ka no struktūrfondiem jādod ieguldījums ražotājiem paredzētas 
atbalsta infrastruktūras modernizēšanai un izveidei saistībā ar ražošanu un tirdzniecību, 
piemēram, saldēšanas iekārtām, apstrādei, transportam un tirdzniecībai/piegādei. EP arī prasa, 
lai Komisija paātrinātu zivsaimniecības produktu ekosertifikācijas procesu (skat. III punktu), 
lai konkurence uzņēmēju vidū Eiropas Savienībā un ārpus tās būtu stabila un taisnīga.
Komisija tiek aicināta izvērtēt importa ietekmi uz cenām pirmajā tirdzniecības posmā un
stingrāk izvērtēt ārējās tirdzniecības attiecības, tostarp saistībā ar Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas aizsardzības mehānismu īstenošanu. EP turklāt uzskata, ka ir būtiski ievestajiem 
zivsaimniecības produktiem, kurus pārdod iekšējā tirgū, piemērot tos pašus noteikumus un 
prasības, kurus piemēro Kopienas zivsaimniecības produktiem.

Zivsaimniecības komiteja 2008. gada 5. novembrī rīkoja publisku uzklausīšanu par vienu no 
TKO galvenajiem aspektiem, ražotāju organizācijām, kurā piedalījās seši viesi, kas 
pārstāvēja dažādas organizācijas, kā arī AEOP (Eiropas Ražotāju organizāciju asociācija) 
pārstāvis, kā arī iepazīstināja ar diviem ārējiem pētījumiem, no kuriem viens attiecās uz 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu cenu veidošanās procesu (skat. 8., 12. un 
14. pielikumu).

Eiropas Komisija ir paziņojusi, ka tā 2009. gada novembrī iesniegs priekšlikumu par 
jaunu TKO reformu zivsaimniecības un akvakultūras produktu nozarē. Šī reforma ir 
īpaši svarīga saistībā ar pārmaiņām Kopienas un pasaules tirgos un lielo sociālo un 
ekonomisko krīzi, ko piedzīvo šī nozare. Jānorāda, ka nesen tika publicēts kāds ārējs 
novērtējuma pētījums, ko Komisija prasīja veikt par zivsaimniecības un akvakultūras 
produktu TKO (pētījums pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). Komisija 2008. gada 
jūlijā arī paziņoja, ka tā vēlas ieviest cenu uzraudzības sistēmu un saistībā ar TKO veicināt 
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tirgus pasākumus, kas paredzēti piedāvājuma pielāgošanai pieprasījumam, produktu kvalitātes 
uzlabošanai un zivju vērtības maksimālai palielināšanai pirmajā pārdošanas posmā.

VII. Ceļā uz integrētu jūrniecības politiku

2006. gada 7. jūnijā Eiropas Komisija iesniedza Zaļo grāmatu „Ceļā uz turpmāko ES 
jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām” un uzsāka plašu apspriešanos par 
šo jauno pieeju. Saskaņā ar tā saucamo „iesaistītās komitejas” procedūru (EP Reglamenta 
47. pants) un kopā ar atbildīgo komiteju (Transporta un tūrisma komiteja) Zivsaimniecības 
komiteja, ko pārstāvēja tās referents atzinuma sagatavošanai Struan Stevenson (PPE-DE, 
GB), piedalījās darba grupā, kurā bija apvienotas visas attiecīgās komitejas (TRAN, PECH, 
ENVI, REGI un ITRE komiteja), lai panāktu vienprātību par galīgo ziņojumu (TRAN A6-
0235/2007). 2007. gada 20. martā notika kopīga publiska uzklausīšana, kurā piedalījās 
dažādu nozaru pārstāvji un eksperti. Zivsaimniecības komitejas atzinums tika pieņemts 
2007. gada 22. maijā.

2007. gada 15. jūnija nenormatīvajā rezolūcijā „Ceļā uz turpmāko Eiropas Savienības 
jūrniecības politiku: Eiropas redzējums okeāniem un jūrām” EP pauda atzinīgu vērtējumu 
tādai jūrniecības politikai, kas aicina integrēt ar jūrniecības jautājumiem saistītas politikas 
jomas, darbības un lēmumus un kas veicina labāku saskaņošanu, lielāku atklātumu un 
pastiprinātu sadarbību starp visiem dalībniekiem, kuru darbība ietekmē Eiropas okeānus un 
jūras. Tas konstatē, ka tādēļ, ka zivsaimniecība ir tautsaimniecības nozare ar augstu 
pārraudzības līmeni, ir jāveic pasākumi, kuri nodrošina, ka reglamentējošos noteikumus labi 
īsteno praksē un panāk labus rezultātus. Tas turklāt uzskata, ka, lai nodrošinātu ilgtspējību, ir 
jāņem vērā daudzi faktori, kuri ietekmē zivju krājumu stāvokli, piemēram, klimata pārmaiņas, 
plēsīgās zivis, piesārņojums, naftas un gāzes resursu izpēte un urbumi, jūras vēja ģeneratoru 
parki, kā arī smilšu un grants ieguve. Iepriekš minētajā rezolūcijā EP pauž savu nostāju par 
ļoti dažādiem jautājumiem, piemēram, par piekrastes politiku un piekrastes plānošanu, jūras 
aizsargājamām teritorijām, maksimāli iespējamā ilgtspējīgā daudzuma (MIID) principa 
interpretāciju, cīņu pret izmetumiem un NNN zveju, Kopienas ūdeņu kartografēšanas un 
telpiskās plānošanas programmu, akvakultūras ilgtspējīgu attīstību un jūrniecības politikas 
finansēšanu.

2008. gada 3. aprīlī Zivsaimniecības komiteja pieņēma otru atzinumu (referents atzinuma 
sagatavošanai Pedro Guerreiro — GUE/NGL, PT), kas bija paredzēts Transporta komitejai 
saistībā ar šīs komitejas patstāvīgo ziņojumu attiecībā uz jaunu Komisijas paziņojumu par 
Eiropas Savienības integrētu jūrniecības politiku (ziņojums TRAN A6- 0163/2008).

Nesen pieņemtajā 2008. gada 2. septembra rezolūcijā par zivsaimniecību un akvakultūru 
Eiropas piekrastes zonu integrētas pārvaldības kontekstā EP atbilstīgi Zivsaimniecības 
komitejas patstāvīgajam ziņojumam (A6-0286/2008, referents Ioannis Gklavakis, PPE-DE, 
GR) pauda uzskatu, ka zivsaimniecības un akvakultūras nozares ir transversālā veidā jāiekļauj 
visās ar jūru saistītajās rīcībās, kuras notiek šajās zonās, un to pārstāvji jāiesaista darbībās, kas 
saistītas ar šo zonu ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši starptautiskās jūras apvienībās.

Rīcības plānā, ko Komisija izstrādājusi integrētas jūrniecības politikas jomā, ir sīki izklāstītas 
daudzas iniciatīvas, starp kurām ir ceļa karte jūras telpas plānošanai no dalībvalstu puses, 
Eiropas jūras apvienību („clusters”) tīkls, Eiropas jūras pētniecības tīkls un Eiropas 
jūrniecības uzraudzības tīkls. KZP iekļaušana šīs politikas vispārējā kontekstā ir viens no 
tematiem, par ko notiek plašas debates saistībā ar KZP paredzamo reformu (skat. arī XI un 
XIV punktu).
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VIII. Pārvaldība

Reģionālās konsultatīvās padomes (RKP) tika paredzētas saistībā ar KZP reformu, ko 
pieņēma 2002. gada decembrī, un to tiesiskais regulējums ir noteikts Padomes Pamatregulas 
(EK) Nr. 2371/2002 31. un 32. pantā. Tās tika izveidotas, lai KZP varētu izmantot zvejnieku 
un citu ieinteresēto personu zināšanas un pieredzi un lai ņemtu vērā dažādās situācijas, kas 
pastāv Kopienas ūdeņos. Piektā parlamentārā sasaukuma beigās EP pauda viedokli par 
priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko izveido RKP atbilstīgi KZP (Lēmums 2004/585/EK), 
pieņemot 2004. gada 1. aprīļa rezolūciju (A5-0167/2004, referents: Sean Ó Neachtain —
UEN, IRL).

Sestā parlamentārā sasaukuma laikā EP pieņēma divas rezolūcijas, kas konkrētāk attiecās uz 
RKP, taču atsauces uz šo struktūru svarīgo lomu ir iekļautas daudzās citās rezolūcijās, gan 
normatīvās, gan nenormatīvās. Pirmo rezolūciju pieņēma 2007. gada 26. aprīlī (A6-0078/07, 
referente: Elspeth Attwooll — ALDE, GB), un ar to apstiprināja priekšlikumu Padomes 
lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2004/585/EK, lai tās varētu uzskatīt par struktūrām, kuras 
īsteno Eiropas nozīmes mērķus, kas nozīmē, ka RKP var saņemt pastāvīgu, nevis regresīvu 
finansējumu. Otro EP rezolūciju pieņēma 2009. gada 24. aprīlī, un tā attiecas uz „kopējās 
zivsaimniecības politikas pārvaldību — Eiropas Parlaments, reģionālās konsultatīvās 
padomes un pārējie iesaistītie dalībnieki” (A6-0187/2009, referente: Elspeth Attwooll —
ALDE, GB). Tajā tiek ņemts vērā Komisijas 2008. gada jūnija paziņojums par 2004. gada 
lēmuma īstenošanu un RKP darbību. EP uzsver RKP svarīgo lomu un prasa veikt pasākumus, 
lai uzlabotu to atpazīstamību, to piekļuvi zinātniskiem datiem, to iesaistīšanu apspriežu 
procesā un to sniegto ieteikumu izpildes uzraudzībā, kā arī atbilstošu finansējumu. EP arī 
uzskata, ka paredzamajā KZP reformā ir pilnībā jāizmanto RKP konsolidācija, lai panāktu 
plašāku KZP decentralizāciju, lai kopīgos pieņemtos pasākumus dažādās zonās varētu 
piemērot saskaņā ar dažādu zivsaimniecību un zvejniecības nosacījumu konkrētām īpatnībām. 
2009. gada 24. aprīļa rezolūcijā EP aicina tā Zivsaimniecības komiteju stiprināt saiknes ar 
RKP un to darbībām — šī vēlme būs jāīsteno nākamajai Komisijai, ko izveidos 2009. gada 
jūlijā.

2009. gada 24. aprīļa rezolūcijā tiek minēta arī ZAPK (Zivsaimniecības un akvakultūras 
padomdevēja komiteja), kurai ir „padomdevējas loma, kas aptver KZP kopumā un attiecas uz 
visu Kopienas teritoriju”, savukārt „RKP uzdevums ir sniegt speciālistu konsultācijas savās 
ietekmes sfērās”.

Šajā rezolūcijā EP no jauna apstiprina prasības par plašāku līdzdalību KZP noteikšanā, 
uzraudzībā un novērtēšanā, jo īpaši ar Zivsaimniecības komitejas locekļu līdzdalību 
novērotāju statusā Zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs, kā arī apvienoto komisiju 
sanāksmēs, kas izveidotas saskaņā ar partnerības nolīgumiem zivsaimniecības jomā.

Pārvaldības nozīme saistībā ar KZP vienkāršošanu tika uzsvērta EP 2006. gada 
6. septembra nenormatīvajā rezolūcijā par rīcības plānu, ar kuru vienkāršo un uzlabo 
kopējo zivsaimniecības politiku (A6-0228/2006, referents: Philippe Morillon — ALDE, 
FR). 

Šim tematam piemīt svarīga nozīme arī saistībā ar jauno Savienības jūrniecības politiku un 
piekrastes teritoriju integrēto pārvaldību (skat. VII punktu). Saziņas uzlabošana starp 
zinātniekiem, lēmējiem un ieinteresētajām pusēm ir vēl viens pārvaldības aspekts, kas pelnījis 
īpašu EP uzmanību (skat. IX punktu).
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IX. Starptautiskās attiecības zivsaimniecības jomā

 Divpusējie nolīgumi ar trešām valstīm

Starptautiskie zvejas nolīgumi, kas noslēgti starp Eiropas Kopienu un trešām valstīm, ir 
ārkārtīgi svarīgi, jo Kopienas flotes nozveja šajos ūdeņos pārsniedz 30 % no Kopienas 
patēriņa un rada darbības apjomu, kas pārsniedz miljardu euro. Turklāt Kopienas flotē tāljūrā 
ir nodarbināti tūkstošiem cilvēku gan uz zvejas kuģiem, gan piekrastes reģionos, kas ir ļoti 
atkarīgi no šīs darbības. Ir aprēķināts, ka vismaz viena tieša darba vieta šajā nozarē rada 
piecas netiešas darba vietas vai nu apstrādes nozarē, vai citās ar zivsaimniecību saistītās 
nozarēs. 

2002. gada KZP reforma atļāva pāriet no tradicionāliem zvejas nolīgumiem uz plašāku un 
ciešāku sadarbību paredzošu pieeju saskaņā ar pašreizējiem partnerības nolīgumiem 
zivsaimniecībā (PNZ). Šie PNZ sniedz piekļuvi Eiropas Savienības kuģiem, taču to mērķis ir 
arī stiprināt partnervalstu spēju nodrošināt zivsaimniecību ilgtspēju savos ūdeņos (skat.
Zivsaimniecības komitejas 2008. gada 27. marta atzinumu — referente atzinuma 
sagatavošanai Fraga Estévez (PPE-DE, ES) DEVE komitejai saistībā ar tās patstāvīgo 
ziņojumu A6-0137/2008).

Šī parlamentārā sasaukuma laikā tika pagarināti praktiski visi spēkā esošie zvejas protokoli. 
Turklāt pastāvošie nolīgumi tika pakāpeniski aizstāti ar partnerības nolīgumiem saskaņā ar 
jauno pieeju, ko ieviesa ar 2002. gada reformu (4.4. pielikumā ir minētas EP rezolūcijas šajā 
jomā sestā parlamentārā sasaukuma laikā).

„Džentelmeņu vienošanās”, ko 2006. gadā noslēdz starp Eiropas Komisijas Zvejniecības 
ģenerāldirektorātu un Zivsaimniecības komiteju (skat. 11.1. pielikumu), ļāva uzlabot 
Parlamentam nodoto informāciju gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā. Apmēram reizi divos
mēnešos komitejas sanāksmēs piedalījās Komisijas pārstāvis, lai sniegtu visjaunāko 
informāciju par notiekošajām sarunām un svarīgākajām problēmām, kas jārisina, kā arī citas 
lietderīgas ziņas referentiem un pārējiem ieinteresētajiem deputātiem. Eiropas Parlamentam 
informācijas nolūkā tagad tiek regulāri nodoti novērtējuma pētījumi, kā arī zvejas nolīgumu 
uzraudzības apvienoto komisiju sanāksmju protokoli.

Tomēr būs nepieciešams turpināt uzlabot starpiestāžu procedūru attiecībā uz zvejas 
nolīgumiem. Joprojām pastāv tādas problēmas, kas saistītas, piemēram, ar novēlotu 
iesniegšanu, un šī iemesla dēļ EP pārāk bieži nākas strādāt spiediena apstākļos ar ļoti īsiem 
termiņiem savas nostājas izteikšanai. Eiropas Parlaments ir vairākkārt prasījis, lai 
Zivsaimniecības komitejas locekļi varētu piedalīties nolīgumu uzraudzības apvienotajās 
komisijās. Lisabonas līguma stāšanās spēkā nodrošinās ciešāku sadarbību starp iestādēm, un 
tas varētu ļaut Eiropas Parlamentam savlaicīgi piekļūt visai informācijai, kas attiecas uz 
zvejas nolīgumiem, tostarp laika posmā, kad notiek sarunas par protokoliem (skat. arī 
XIII punktu).

 Daudzpusējie nolīgumi — reģionālās zivsaimniecības pārvaldības organizācijas 
(RZPO)

Šo nolīgumu mērķis ir stiprināt reģionālo sadarbību, lai nodrošinātu tāljūras zvejas resursu un 
transzonālo zivju krājumu saglabāšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Tiem ir arī kāds cits 
būtisks mērķis, proti, nepieļaut nelikumīgu, nedeklarētu un neregulētu (NNN) zveju. 

Šī parlamentārā sasaukuma laikā Eiropas Savienība kā šo organizāciju dzinējspēks īstenoja 
ārkārtīgi svarīgu lomu, veicinot to pārvaldības mehānismu stiprināšanu un cenšoties aktīvi 
piedalīties visās pastāvošajās organizācijās — gan nozaru organizācijās, gan tādās, kas 
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attiecas uz konkrētu ģeogrāfisko apgabalu. Viena no Parlamenta prioritātēm ir panākt, lai 
RZPO pieņemtu vienotus rīcības plānus cīņai pret NNN zveju, ar ko nodarbojas kuģi ar 
„izdevīguma karogu”.

Šī sasaukuma laikā Parlaments pauda nostāju par reģionālajās zivsaimniecības organizācijās 
pieņemto dažādo lēmumu un ieteikumu transponēšanu Kopienas tiesībās (skat. 
4.5. pielikumu). 

EP prasa rīkoties efektīvāk un RZPO pieņemtos lēmumus ātrāk transponēt Kopienas tiesiskajā 
regulējumā. Savās rezolūcijās tas arī prasa, lai Komisija un Padome Parlamentu pietiekami 
savlaicīgi informētu par jautājumiem, ko izskata zivsaimniecības organizāciju lēmumu 
pieņemšanas struktūrās un kas rada juridiskas saistības Kopienai, — tas nepieciešams, lai 
nodrošinātu efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.

Sestā sasaukuma laikā Parlaments 2006. gada 27. aprīlī deva piekrišanu noslēgt Konvenciju 
Amerikas Tropisko tunzivju komisijas atbalstam (A6-0070/06, referents: Duarte Freitas —
PPE-DE, PT). Turklāt tas bez panākumiem prasīja mainīt juridisko pamatu — no 
apspriešanās procedūras uz piekrišanas procedūru — tāda lēmuma priekšlikuma gadījumā, 
kas attiecas uz nolīguma slēgšanu EK vārdā par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā 
(2008. gada 1. septembra normatīvā rezolūcija A6-315/2008, referents Philippe Morillon —
ALDE, FR). EP 2008. gada 22. decembrī cēla prasību pret Padomi (lieta C-566/08), prasot 
atcelt 2008. gada 29. septembra Lēmumu 2008/780/EK, atsaucoties uz to, ka šis lēmums bija 
jāpieņem saskaņā ar procedūru, kas paredz EP piekrišanu. Parlaments uzskata, ka ar attiecīgo 
nolīgumu tiek izveidots īpašs institucionālais mehānisms, organizējot sadarbības procedūras, 
un ka piemērojamais juridiskais pamats tādēļ ir tas, kas paredzēts EK līguma 37. pantā, kopā 
ar EK līguma 300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un 3. punkta otro daļu.

X. Datu vākšana un apkopošana

Uzticamu pamatdatu sistemātiska vākšana par zveju ir zivju krājumu novērtēšanas un 
zinātnisko atzinumu stūrakmens, un tai tādēļ ir ārkārtīgi svarīga nozīme KZP īstenošanā.

Zinātnisko un tehnisko atzinumu uzticamība ir viena no problēmām, uz kuru zivsaimniecības 
nozares pārstāvji daudzkārt norādījuši daudzajās sanāksmēs un uzklausīšanās, ko rīkojusi 
Zivsaimniecības komiteja. Ļoti bieži tie, kas strādā šajā nozarē pilnībā nepiekrīt un pat iebilst 
pret zivju krājumu zinātniskajiem novērtējumiem, kuri ir Komisijas veikto tehnisko pasākumu 
pamatā. 

Pieņemot 2007. gada 13. novembra normatīvo rezolūciju (ziņojums A6-0407/2007, referents 
Paulo Casaca — PSE, PT), EP saskaņā ar apspriešanās procedūru grozīja priekšlikumu 
regulai par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai 
zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo 
zivsaimniecības politiku. Šajā regulā ir paredzēti noteikumi, kas attiecas uz: i) 
zivsaimniecības nozares bioloģisko, tehnisko, vides un sociālekonomisko datu vākšanu un 
pārvaldību saskaņā ar daudzgadu programmām un ii) zivsaimniecības nozares datu 
izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku zinātniskās analīzes vajadzībām. 
Regulā ir iekļauti arī noteikumi, kas paredz uzlabot zinātniskos atzinumus, kuri nepieciešami 
KZP īstenošanai.

Lai gan saistībā ar KZP parasti ir piemērojama apspriešanās procedūra (37. pants), tad 
saistībā ar statistikas apkopošanu ir piemērojama koplēmuma procedūra saskaņā ar EK 
līguma 285. pantu. Sestā sasaukuma laikā EP saskaņā ar koplēmuma procedūru un ar dažiem 
grozījumiem galvenajos vilcienos apstiprināja priekšlikumu regulai par datu sniegšanu 
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attiecībā uz dalībvalstīs krastā izkrautajiem zvejniecības produktiem (nostāju pirmajā 
lasījumā pieņēma 2006. gada 15. jūnijā (A6-0169/2006, referents: Philippe Morillon —
ALDE, FR) un rezolūciju par Padomes kopīgo nostāju pieņēma 2006. gada 12. decembrī
(A6-0400/06). Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1921/2006, kas attiecas uz 
statistikas datu sniegšanu par dalībvalstīs izkrautajiem zvejniecības produktiem un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1382/91, stājās spēkā 2007. gada 19. janvārī. Tā paredz, ka 
dalībvalstis nosūta saskaņotus datus par to teritorijā izkrauto produktu daudzumu un vērtību, 
lai varētu veikt zivsaimniecības produktu tirgus analīzi un vispārēju ekonomisko analīzi par 
zivsaimniecības stāvokli. 2008. gada 31. janvārī EP koplēmuma procedūras pirmajā 
lasījumā pieņēma normatīvo rezolūciju par priekšlikumu regulai par to, kā dalībvalstis 
iesniedz statistiku par akvakultūru. Plenārsesijā pieņemtais teksts ir rezultāts sarunām ar 
Padomi, kurās panāca vienošanos, pamatojoties uz ziņojumu A6-0001/2008 (referents: 
Philippe Morillon — ALDE, FR). Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija 
Regulas (EK) Nr. 762/2008 pieņemšana principā ļaus iegūt labākus statistikas datus par visām 
akvakultūras darbībām, ko veic dalībvalstu teritorijā. Zivsaimniecības komiteja arī 
apstiprināja trīs atzinumus Juridisko jautājumu komitejai par trim pārskatīšanas 
priekšlikumiem attiecībā uz regulām par statistikas paziņošanu zivsaimniecības jomā (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 11. marta regulas (EK) Nr. 216/2009, Nr. 217/2009 un 
Nr. 218/2009). Visas iepriekš minētās regulas paredz ieviest jaunu komitoloģijas procedūru, 
ko dēvē par regulatīvo kontroles procedūru, attiecībā uz paredzētajiem tā sauktajiem „kvazi-
normatīvajiem” pasākumiem, pret kuriem EP noteiktos apstākļos varēs iebilst. 

2009. gada 19. februārī EP pieņēma nenormatīvu rezolūciju par lietišķiem pētījumiem 
kopējās zivsaimniecības politikas jomā (A6-0016/2009, referente: Rosa Miguélez Ramos —
PSE, ES) — šajā rezolūcijā Komisija tiek aicināta 2010. gadā paredzētās vidusposma 
vērtēšanas saistībā pārskatīt 7. pamatprogrammu, lielāku uzmanību pievēršot zvejniecībai un 
akvakultūrai raksturīgajām problēmām. EP uzsver, ka, lai nodrošinātu KZP efektīvu 
īstenošanu, ir jāievieš īpašas programmas lietišķo pētījumu jomā un ar piemērotu budžeta 
dotāciju jānodrošina to finansējums. Parlaments iesaka jūras zinātniskās pētniecības jomā 
priekšroku dot ne vien pētniecībai, kuras mērķis ir noskaidrot zivju krājumu stāvokli, bet arī 
ekosistēmiskiem, tirdzniecības, ekonomiskiem un sociāliem aspektiem, kuri nosaka zvejas 
pārvaldību, jo tie visi ir ļoti svarīgi. Visbeidzot, EP mudina Komisiju atbalstīt stabila Eiropas 
tīkla izveidi, kas balstīts uz fiziskajām infrastruktūrām dalībvalstīs un būtu paredzēts 
novērojumiem un datu vākšanai par jūras vidi un kas atvieglotu informācijas apmaiņu starp 
nozares uzņēmumiem un Eiropas pētniecības organizācijām, kā arī ļautu saglabāt Eiropas 
Savienības izcilības statusu.

2008. gada 9. septembrī Zivsaimniecības komitejā tika rīkota publiska konference par tematu 
„Ciešāks dialogs starp zinātniekiem un zvejniekiem atjauninātas zivsaimniecības politikas 
vajadzībām” (skat. 8.13. un 14. pielikumu). Šīs konferences mērķis bija pastiprināt dialogu 
starp zinātniekiem, zvejniekiem, politiskām un pārvaldes iestādēm to pasākumu izstrādē un 
īstenošanā, ko veic saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku. Konstatējot, ka īstermiņā starp 
zvejniekiem un zinātniekiem pastāv nepārprotams interešu konflikts (lai gan to ilgtermiņa 
mērķi ir saderīgāki), deputāti aicināja Komisiju veicināt ciešāku sadarbību starp zvejniekiem 
un zinātniekiem, vākt konkrētu informāciju par veidu, kā dažādajās dalībvalstīs pašlaik 
darbojas dialogs starp zvejniekiem un zinātniekiem, un ziņot pat labas prakses piemēriem. 
Visi dalībnieki bija vienisprātis, ka ir jāuzsver un zvejnieki labāk jāinformē par to, ka, 
novērtējot viņu iespējamos zaudējumus īstermiņā, viņu interesēs ir ņemt vērā ekonomiskās 
priekšrocības, kas viņiem būtu vidējā vai ilgākā termiņā.
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XI. Budžeta aspekti

Kopienas budžets ir galvenais publiskā finansējuma avots zivsaimniecības nozarei, un 
pārskaitījumu kopējā summa sasniedz apmēram EUR 1 miljardu gadā. Kopš 2004. gadā ir 
ieviesta budžeta pēc darbību veidiem, tas ir, kopš tā laika visas budžeta pozīcijas, kas attiecas 
uz zivsaimniecību, ir apvienotas vienā nodaļā (11. sadaļa — Jūrniecība un zivsaimniecība).

Sestā parlamentārā sasaukuma laikā tika izveidots Eiropas Zivsaimniecības fonds, kas 
izmainīja zivsaimniecības budžeta struktūru (skat. V punktu), un tika izstrādātas finanšu 
perspektīvas laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam.

 Finanšu perspektīvas laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam

Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, ko 2006. gada 
17. maijā noslēdza starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju, ir iekļauts finanšu plāns 
2007. līdz 2013. gadam budžeta disciplīnas īstenošanai. Nolīguma mērķis ir arī uzlabot gada 
budžeta procedūras norisi un iestāžu sadarbību budžeta jomā.

Savā atzinumā Pagaidu komitejai, kas izveidota saistībā ar paplašinātās ES politikas 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam (A6-0153/2005, 2005. gada 
8. jūnijā pieņemtā nenormatīvā rezolūcija), Zivsaimniecības komiteja (referents 
atzinuma sagatavošanai Paulo Casaca — PSE, PT)) lēsa, ka apropriāciju galīgais apjoms, 
kas 2. līnijā paredzēts kopējai zivsaimniecības politikai, jeb EUR 7,9 miljardi laika posmam 
no 2007. līdz 2013. gadam ar gada palielinājumu 3 % apmērā, proti, par EUR 909 miljoniem 
2006. gadā, kas 2013. gadā sasniegs EUR 1,125 miljardus, nav pieņemams, jo tajā netiek 
ņemtas vērā ne jauno dalībvalstu vajadzības, ne divdesmit piecu valstu Eiropas vajadzības; tā 
uzskata, ka KZP reforma, kuras pamatā būtu ilgtspējīga attīstība, bez nepieciešamā 
finansējuma nevarēs kļūt par realitāti.

 EP grozījumi

Pašreizējā parlamentārā sasaukuma piecu gadu laikā zivsaimniecības politika ir izmainījusies. 
Kopš reformas atzinumi par budžetu attiecas uz priekšlikumiem, kas paredz uzlabot reformas 
īstenošanu.

Attiecībā uz 2005. gada budžetu Parlaments uzsvēra, ka ir svarīgi paredzēt pietiekamu 
summu, lai varētu sagatavot Zivsaimniecības kontroles aģentūras izveidi. 2005. gadā 
Parlaments lielu uzmanību pievērsa dialoga pastiprināšanai ar nozari un visu to aprindu 
kopumu, ko skar kopējā zivsaimniecības politika, kura šīs politikas reformas dēļ ir kļuvusi par 
prioritāti. 2006. gadā Parlaments aicināja nodrošināt atbilstošu finansējumu Eiropas 
Zivsaimniecības fondam. 2007. gadā Parlaments pauda savu viedokli par zvejas resursu 
pētniecībai paredzētā procentuālā lieluma saglabāšanu. 2008. gadā Parlaments ierosināja 
palielināt apropriācijas zvejas resursu pārvaldības atbalstam (pamatdatu vākšana).

Parlaments uzsvēra arī piekrastes zvejas svarīgumu. Parlaments regulāri aicināja nodrošināt 
atbilstošu finansējumu, lai apmierinātu vajadzības, kas saistītas ar paplašināšanos, uzlabot 
kontroli un uzraudzību, panākt labāku līdzsvaru starp starptautiskiem zvejas nolīgumiem, 
sniegt lielāku atbalstu tālākiem reģioniem un veikt pētījumus, lai izstrādātu jaunas ilgtspējīgas 
metodes, tostarp akvakultūras jomā. Parlaments arī atbalsta ciešāku sadarbību ar 
zivsaimniecības reģionālajām organizācijām lēmumu pieņemšanas procesā.

 Izmēģinājuma projekti un sagatavošanas darbības



DV\784020LV.doc 22/75 PE423.984

2007. gadā Parlaments ieviesa sagatavošanas darbību „Jūrniecības politika” ar finansējumu 
EUR 6,5 miljonu apmērā 2 gadiem. Šīs apropriācijas ir paredzētas, lai segtu pētniecības 
darbu, kas nepieciešams, lai jauno jūrniecības politiku varētu balstīt uz pārbaudītiem faktiem 
un analīzes, tā kā šajā jomā pastāv noteiktas nepilnības un tiktāl, ciktāl šie dati ir nepieciešami 
ietekmes novērtējumiem un nākamo politisko lēmumu sagatavošanai. Tas jo īpaši attiecas uz 
sociālekonomiskiem un juridiskiem jautājumiem jūrniecības jomā.

Šajā nolūkā iespējamas rīcības īstenošanai nākotnē ir noteiktas trīs transversālas jomas: jūras 
telpas plānošana, jūras vides datu vākšanas sistēmu integrācija un konverģence un jūrniecības 
uzraudzība. Šīs apropriācijas ir paredzētas arī to izdevumu segšanai, kas saistīti ar praktiskās 
iespējamības pētījumu veikšanu turpmāko priekšlikumu izstrādei šajās jomās.

2007. gadā tika ieviests arī izmēģinājuma projekts „Tīklu veidošana un labas prakses 
piemēri jūrniecības politikas jomā” ar finansējumu EUR 4 miljonu apmērā. Šīs apropriācijas 
ir paredzētas tādu izmēģinājuma projektu veicināšanai, kuru mērķis ir integrēt dažādās 
jūrniecības uzraudzības sistēmas, vākt zinātniskus datus par jūru un sekmēt tīklu veidošanu un 
labas prakses piemēru izplatīšanu jūrniecības politikas un piekrastes pārvaldības jomā.

2008. gadā Parlaments ieviesa jaunu sagatavošanas darbību „Zivsaimniecības produktu 
tirgus cenu novērošanas centrs” ar finansējumu EUR 4 miljonu apmērā. Šīs apropriācijas ir 
paredzētas, lai finansētu cenu noteikšanas uzraudzības un novērošanas sistēmas un 
zivsaimniecības un akvakultūras produktu novērtēšanas procedūras izveidi.

XII. Starpiestāžu attiecības

Attiecības ar Eiropas Komisiju un attiecīgo komisāru visa parlamentārā sasaukuma laikā tika 
uzturētas apmierinošā līmenī. Jānorāda, ka Komisijas kompetentais ģenerāldirektorāts 
(bijušais ĢD FISH, kas pārdēvēts par ĢD MARE, Jūrniecības un zivsaimniecības 
ģenerāldirektorāts) 2008. gadā tika pilnībā reorganizēts. Komisārs un atbildīgā 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors aktīvi un regulāri piedalījās vairākās komitejas sanāksmēs. 
Kopš 2006. gada tiek piemērota „džentelmeņu vienošanās” attiecībā uz regulāru informēšanu 
par zvejas nolīgumiem (skat. 11.1. pielikumu). Tomēr jācenšas panākt iestāžu sadarbības 
procedūras uzlabošana attiecībā uz zvejas nolīgumiem. Joprojām pastāv tādas problēmas, kas 
saistītas ar novēlotu iesniegšanu, un EP bieži vien nākas strādāt spiediena apstākļos ar ļoti 
īsiem termiņiem savas nostājas izteikšanai. EP ir vairākkārt prasījis, lai Zivsaimniecības 
komitejas locekļi varētu piedalīties nolīgumu uzraudzības apvienotajās komisijās. Lisabonas 
līguma stāšanās spēkā nodrošinās ciešāku sadarbību starp iestādēm, un tas varētu ļaut Eiropas 
Parlamentam savlaicīgi piekļūt visai informācijai, kas attiecas uz zvejas nolīgumiem, tostarp 
stadijā, kad notiek sarunas par protokoliem, kā arī informācijai, kas attiecas uz RZPO 
sanāksmju sagatavošanu un pārraudzību.

Zivsaimniecības komitejas locekļi ir varējuši — novērotāja statusā un EK delegācijas sastāvā 
— piedalīties dažās RZPO sanāksmēs (skat. 10. pielikumu). Tomēr līdz šim tiem nav bijis 
ļauts piedalīties EK delegācijas iekšējās koordinācijas sanāksmēs. Jānorāda, ka pēc Francijas 
prezidentūras pieprasījuma Komisija kopš 2008. gada ir sākusi iesniegt priekšlikumus 
Padomes lēmumiem par Kopienas nostājām, ko paredzēts ievērot RZPO, kad tām jāpieņem 
lēmumi ar juridiskām sekām, saskaņā ar EK līguma 300. panta 2. punkta otro daļu. 

Padomes kārtējās prezidentūras ir regulāri ieradušās izklāstīt savas programmas un atbildēs 
uz Parlamenta deputātu jautājumiem. 2008. gadā jāuzsver divi svarīgi piemēri ļoti labai 
sadarbībai ar Padomi: 2008. gada 9. septembra konferences rīkošana par tematu „Ciešāks 
dialogs starp zinātniekiem un zvejniekiem atjauninātas zivsaimniecības politikas vajadzībām” 



DV\784020LV.doc 23/75 PE423.984

sadarbībā ar Francijas prezidentūru un Zivsaimniecības komitejas priekšsēdētāja uzaicināšana 
uz ministru konferenci par paredzamo KZP reformu, kuru rīkoja Francijas prezidentūra un 
kurā viņš varēja aktīvi piedalīties, izklāstot Eiropas Parlamenta nostājas. 2007. gadā 
Portugāles prezidentūras laikā EP Zivsaimniecības komiteja tika arī uzaicināta aktīvi 
piedalīties ministru konferencē par nelikumīgas, nedeklarētas un neregulētas zvejas 
jautājumiem, kas 2007. gada 29. oktobrī notika Lisabonā. Jānorāda, ka savā 24. aprīļa 
rezolūcijā par pārvaldību saistībā ar KZP Eiropas Parlaments prasīja, lai Zivsaimniecības 
komitejas locekļiem piešķirtu novērotāju statusu Zivsaimniecības ministru padomes 
sanāksmēs (skat. 11.4. pielikumu). 

Komitejas sanāksmēs vairākkārt piedalījās Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras
izpilddirektors, lai iepazīstinātu ar aģentūras programmām un darbību, un viņš arī aktīvi 
piedalījās sekojošajās viedokļu apmaiņās.

XIII. Lisabonas līgums un KZP

Zivsaimniecības komiteja 2008. gada 28. maijā pieņēma atzinumu (referente atzinuma 
sagatavošanai: Rosa Miguélez Ramos — PSE, ES) Konstitucionālo jautājumu komitejai 
saistībā ar tās ziņojumu par Lisabonas līguma īstenošanas sekām (ziņojums AFCO A6-
0145/2009, EP 2009. gada 7. maija rezolūcija).

Lisabonas līgums attiecībā uz kopējo zivsaimniecības politiku (KZP) nozīmē būtiskas 
lēmumu pieņemšanas sistēmas izmaiņas, jo no brīža, kad tas stāsies spēkā, Parlaments vairs 
nebūs tikai struktūra, ar ko apspriežas, bet kopumā kļūs par likumdevēju, kas vienlīdzīgi ar 
Padomi dala lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Saskaņā ar šo jauno scenāriju Parlaments un 
Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (koplēmuma procedūra) pieņems 
noteikumus, kas nepieciešami kopīgās zivsaimniecības politikas (KZP) mērķu īstenošanai 
(Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 43. panta 2. punkts).

Savukārt LESD 43. panta 3. punktā ir noteikts, ka zvejas iespēju noteikšanas un piešķiršanas 
pasākumi (nozvejas un kvotu pieļaujamie lielumi) starp dalībvalstīm joprojām būs tikai un 
vienīgi Padomes kompetencē, jo šajā jomā Parlamenta līdzdalība nebūs nepieciešama.

Visi citi jautājumi, kas neattiecas uz zvejas iespēju noteikšanu un kvotu sadali un kas oficiāli 
būtu iekļauti ikgadējā regulā, piemēram, jautājumi, kas attiecas uz tehniskajiem pasākumiem 
vai zvejas intensitāti, vai arī uz to nolīgumu transponēšanu Kopienas tiesības, kuri pieņemti 
reģionālajās zivsaimniecības pārvaldības organizācijās (RZPO) un kuriem ir savs juridiskais 
pamats, būs pakļauti parastajai likumdošanas procedūrai.

Vides aizsardzība pieder pie kopīgās kompetences. Tādēļ Parlaments prasa precizēt terminu 
„jūras bioloģiskie resursi”, kas iekļauts LESD 3. pantā, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem 
to saglabāšana pieder „kopējai zivsaimniecības politikai”, lai būtu iespējams skaidrāk noteikt 
ekskluzīvās kompetences darbības jomu.

Starptautisko zvejas nolīgumu jomā galvenais jauninājums ir saistīts ar minēto nolīgumu 
slēgšanas procesu, jo jaunajā līgumā ir skaidri noteikts, ka, pirms Padome tos noslēdz, tiem 
jāsaņem Parlamenta apstiprinājums. Praksē šīs veto tiesības no Parlamenta viedokļa 
paplašina un pastiprina noteikumus, kas šodien piemērojami piekrišanas procedūras darbības 
jomā un kas attiecas tikai uz nolīgumiem, kuriem ir būtiska ietekme uz budžetu vai kuriem 
nepieciešama īpašas institucionālās sistēmas izveide.

Neatkarīgi no tā, kas notiks ar Lisabonas līgumu un šiem jaunajiem noteikumiem, EP 
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Zivsaimniecības komiteja uzskata, ka attiecīgo nolīgumu apspriešanas un slēgšanas process 
būtu jāpārskata. Nolīgumu slēgšanas laikā Komisijai būtu Parlamentam jāsniedz precīza 
informācija. Parlamentam būtu arī novērotāja statusā jāpiedalās zvejas nolīgumos paredzēto 
apvienoto komisiju sanāksmēs, un šī iespēja būtu jāatspoguļo iestāžu nolīgumā (skat. arī EP 
2009. gada 7. maija rezolūciju par EP jauno lomu un pienākumiem saskaņā ar Lisabonas 
līgumu, jo īpaši 32., 46., 59. un 79. punktu).

XIV. KZP stāvoklis un paredzamā reforma

Pēdējā kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reforma notika 2002. gada beigās. Šīs 
reformas pamatprincipi ir iekļauti 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002. 
Minētā regula nosaka, ka 2012. gadā ir jānovērtē kopējās zivsaimniecības politikas darbību, 
lai to pielāgotu nozares attīstībai.

Komisija vēlas uzsākt apspriešanās procedūru ar visām nozarēm, kas saistītas ar 
zivsaimniecību (zvejnieki, apstrādes rūpniecība, blakus nozares un pārvaldes iestādes). Tā ir 
publicējusi darba dokumentu, kas kalpoja par pamatu diskusijām Padomes 2008. gada 
29. septembra neoficiālajā sanāksmē un pārdomām, kuru mērķis ir stiprināt KZP efektivitāti, 
lai nodrošinātu Eiropas flotes ekonomisko dzīvotspēju, saglabātu zivju krājumus, KZP 
iekļautu jūrniecības politikā un piegādātu pārtikas produktus patērētājiem. 2009. gada 
22. aprīlī Komisija pieņēma Zaļo grāmatu par ES kopējās zivsaimniecības politikas nākotni, 
ar kuru iepazīstināja Zivsaimniecības komitejas 2009. gada 30. aprīļa sanāksmē, kas bija 
pēdējā sanāksme šī parlamentārā sasaukuma laikā.

Arī Zivsaimniecības komiteja ir sākusi izstrādāt apkopojumu par KZP darbību pēdējo gadu 
laikā un analizēt jautājumus, kas būtu jārisina saistībā ar jauno reformu, kura paredzēta 
2013. gadā.

Dažos no tās patstāvīgajiem ziņojumiem, kas pieņemti sestā parlamentārā sasaukuma laikā, kā 
arī dažādajās uzklausīšanās, pētījumos un semināros, ko rīkoja saistībā ar šiem ziņojumiem, 
Zivsaimniecības komiteja ir izskatījusi dažus apspriežamo jautājumu aspektus, kuri dažreiz ir 
ļoti strīdīgi (piem., C. Fraga Estevez ziņojums A6-298/2007 par ilgtspējības īstenošanu ES 
zivsaimniecības nozarē, izmantojot maksimāli iespējamo ilgtspējīgo daudzumu (MIID), 
E. Attwooll ziņojums A6- 0060/2008 par tiesībpamatotas pārvaldības instrumentiem 
zivsaimniecībā un P. Guerreiro ziņojums A6-0485/2008 par ekosistēmisku pieeju — skat. 
III punktu).

2009. gada 10. februārī Zivsaimniecības komiteja rīkoja publisku uzklausīšanu par šo tematu 
(skat. 8. un 14. pielikumu), kurā piedalījās pārstāvji no dažādām reģionālām konsultatīvām 
padomēm (RKP) — Ziemeļjūras RKP, Dienvidrietumu ūdeņu RKP, Tāljūras zvejas flotes 
RKP — un pārstāvji no dažu dalībvalstu pārvaldes iestādēm (Apvienotā Karaliste, Dānija, 
Francija, Itālija, Portugāle, Spānija).

Debatēs starp dalībniekiem un deputātiem tika noteikti galvenie jautājumi, uz kuriem 
attieksies reformas mērķi: flotes lieluma pielāgošana resursu stāvoklim, lai panāktu 
ilgtspējīgu zivsaimniecību, strukturālu pasākumu veikšana un atbalsta sniegšana nozares 
dzīvotspējas nodrošināšanai, līdzsvars starp pieaugošo reģionalizāciju, lai zivsaimniecības 
labāk pielāgotu katra ģeogrāfiskā apgabala īpatnībām, un tādu skaidru un vienotu noteikumu 
piemērošana, kas nodrošina vienlīdzīgas attieksmes principu visiem zvejniekiem, vienošanās 
par pieņemamu risinājumu izmetumu problēmām, kas uzskatāma par pārtikas resursu 
nosodāmu izšķiešanu, flotes pārvaldības sistēmu pārskatīšana, lai tās pielāgotu resursu 
mainīgajai situācijai, vai nu nosakot kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotas, vai 
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zvejas intensitāti, vai arī izmantojot citas pārvaldības sistēmas, un akvakultūras lomas 
pastiprināšana KZP, ņemot vērā tās pieaugošo nozīmi tirgus apgādē.

Jānorāda, ka 2009. gada 8. aprīlī tika publicēts ilgi gaidīts Komisijas paziņojums par „jaunu 
stimulu Eiropas akvakultūras ilgtspējīgai attīstībai”. Zivsaimniecības komiteja 2008. gada 
27. martā rīkoja arī publisku uzklausīšanu par šo tematu.

Saskaņā ar iepriekš minēto Zaļo grāmatu Komisija 2010. gada pirmajā pusgadā apkopos 
notiekošās debates un izstrādās secinājumus attiecībā uz to, kādā virzienā veicama KZP 
reforma. Tad tiks veikta arī ietekmes analīze un vēlāk, pēc papildu apspriešanās ar 
ieinteresētajām pusēm, Komisija izstrādās jaunās pamatregulas priekšlikumu, ko Padomei un 
Eiropas Parlamentam iesniegs kopā ar pārējiem priekšlikumiem par juridiskajiem pamatiem 
saskaņā ar jauno finanšu plānu, kurš stāsies spēkā 2013. gadā.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

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

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.
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MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
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PIECYK Willi DE PSE
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SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
STERCKX Dirk BE ALDE
STEVENSON Struan GB PPE-DE
STIHLER Catherine GB PSE
SUDRE Margie FR PPE-DE
VARELA Daniel ES PPE-DE
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BÖGE Reimer D PPE-DE
COSTA Paolo IT ALDE
COVENEY Simon IRL PPE-DE
CROWLEY Brian IRL UEN
FARAGE Nigel Paul GB IND/DEM
FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
GLATTFELDER Béla H PPE-DE
GUELLEC Ambroise F PPE-DE
KLAMT Ewa D PPE-DE
KRISTENSEN Henrik Dam DA PSE
LANG Carl FR NI
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* Position at July 2004
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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
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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

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



DV\784020EN.doc 36/75 PE423.984

EN

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

Scotland
04/12/2008

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

25/10/2007

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

25/10/2007

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

10/03/2008

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

14/11/2006

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

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

26/05/2005

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

10/07/2007

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

06/09/2006

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

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

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

01/09/2008

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

19/04/06

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

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

28/08/06

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

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

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

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

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

21/11/06

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

25/01/07

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

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

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
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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
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Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

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

10/02/09

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

Annex 9 - Delegations*

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

Ireland 17-20 March 2008

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

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** 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 Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005
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Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)
30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

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

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

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

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

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

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

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

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

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

Rome (Italy) 9-12/01/2007

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

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

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

Pico (Azores) 14/05/2007

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

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

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

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

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

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

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

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

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

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

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

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rules of Procedure of the European Parliament

Annex VI

Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

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

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

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

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;

(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

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

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

E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 
Organisations is currently on an ad hoc basis,

F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 
agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,

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,
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- 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;

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

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

09/09/2008

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

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

Meeting of 31 August 2004

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

Meeting of 1 September 2004

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

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

Meeting of 25 November 2004

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

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

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

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

(Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki (Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- 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)
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Meeting of 2 February 2005

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

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

Meeting of 14 March 2005

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

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

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

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

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

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’)
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- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries Trade 

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

Meeting of 25 April 2005

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

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

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

Meeting of 26 Aprril 2005

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

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

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

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

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

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

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

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

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

Meeting of 11 July 2005

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

Meeting of 12 July 2005

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

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

Meeting of 30 August 2005

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

Meeting of 14 September 2005

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

Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

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

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

Meeting of 22 February 2006

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

Meeting of 23 February 2006

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

Meeting of 20 March 2006

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

Meeting of 2 May 2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 20 June 2006

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

Meeting of 21 June 2006

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

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

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

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

Public hearing on bluefin tuna:

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

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
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- 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)

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
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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

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;
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- 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)

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)
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- 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

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
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- 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:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and Aquaculture

(Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute
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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
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- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of the 
North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

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

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

Public hearing on producers’ organisations:

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

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

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

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

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

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

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

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
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- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 
Environment, Food and Rural Affairs, UK

- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for Community 

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

the Italian national administration

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

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

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

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

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

Meeting of 30 April 2009

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

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

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries
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Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)
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Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
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Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
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