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I. Introdução

 Origem da Comissão das Pescas

A criação da Comissão das Pescas foi decidida em 21 de Julho de 1994, na sessão constitutiva 
da quarta legislatura (1994-1999) do Parlamento Europeu. Antes dessa data, as questões 
relativas à Política Comum da Pesca (PCP) eram tratadas por um grupo de trabalho e, 
posteriormente, por uma Subcomissão das Pescas constituída no seio da Comissão da 
Agricultura. 

A decisão de 1994 teve origem em razões de ordem prática e política. Com efeito, a 
Subcomissão das Pescas já funcionava na verdade como uma comissão, mas com os 
inconvenientes inerentes ao seu estatuto de organismo dependente de outra comissão. Por 
outro lado, fazia-se sentir uma pressão política crescente com vista a garantir ao sector da 
pesca o lugar que lhe era devido no organigrama do Parlamento, tendo em conta a 
especificidade desta política comunitária e a importância adquirida à medida dos sucessivos 
alargamentos da União.

 Importância, conteúdo e objectivos da PCP

Apesar de uma contribuição na generalidade limitada do sector da pesca para o PIB dos 
Estados-Membros, o seu impacto é importante enquanto fonte de empregos em regiões em 
que as alternativas são frequentemente poucas. Além disso, o sector contribui para o 
fornecimento de produtos da pesca para o mercado da União Europeia, um dos mais 
importantes no mundo. A União Europeia é uma das maiores potências mundiais no sector da 
pesca e da aquicultura.

Segundo o actual regulamento-quadro da PCP (Regulamento (CE) n.º 2371/2002 do 
Conselho, de 20 de Dezembro de 2002), esta abrange "a conservação, a gestão e a 
exploração dos recursos aquáticos vivos e da aquicultura, bem como a transformação e 
comercialização dos produtos da pesca e da aquicultura", sempre que essas actividades sejam 
exercidas no território dos Estados-Membros ou nas águas comunitárias ou por navios de 
pesca comunitários ou, sem prejuízo da responsabilidade primária do Estado de bandeira, por 
nacionais dos Estados-Membros. Cabe à PCP estabelecer medidas coerentes relativas à 
conservação, à gestão e à exploração dos recursos aquáticos vivos, à limitação do impacto da 
pesca no ambiente, às condições de acesso às águas e aos recursos, à política estrutural e à 
gestão das capacidades da frota, ao controlo e execução, à aquicultura, à organização comum 
de mercado e às relações internacionais. A Política Comum da Pesca deve “garantir que a 
exploração dos recursos aquáticos vivos crie condições sustentáveis dos pontos de vista 
económico, ambiental e social”.

Desde as primeiras medidas comuns tomadas neste sector em 1970 e da criação da PCP em 
1983, verificou-se uma evolução importante em todas os domínios desta política comunitária. 
Apesar da reforma profunda de 2002, a PCP confronta-se, 27 anos após a sua criação, com 
importantes desafios, uma vez que tem de superar as suas debilidades e fazer face, 
nomeadamente, à destruição dos recursos e à sobrecapacidade das frotas, à regressão 
económica e social no sector, à globalização do mercado dos produtos da pesca e da 
aquicultura, às consequências das alterações climáticas, à necessidade de dar um novo 
impulso ao desenvolvimento sustentável da aquicultura europeia, assim como às exigências 
de uma abordagem ecossistémica no quadro da nova política marítima integrada e do seu pilar 
ambiental, a Directiva que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política 
para o meio marinho – Directiva-Quadro “Estratégia Marinha”.
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 Competências e estatuto da Comissão das Pescas

Em conformidade com o anexo VI, ponto XIV, do Regimento do PE, a Comissão das 
Pescas tem competência em matéria de:
 "funcionamento e desenvolvimento da Política Comum da Pesca e respectiva gestão;
 conservação dos recursos da pesca;
 organização comum do mercado dos produtos da pesca;
 política estrutural nos sectores da pesca e da aquicultura, incluindo os instrumentos 

financeiros de orientação da pesca;
 acordos internacionais de pesca."

No decorrer da sexta legislatura, a Comissão das Pescas apresentou propostas e solicitou por 
várias vezes uma reformulação deste ponto do anexo VI do Regimento do PE, a fim de 
especificar melhor e de actualizar a descrição das suas atribuições no quadro dos 
desenvolvimentos ocorridos entretanto (ver anexo 11.3 do presente documento).

Até à data, a Comissão das Pescas teve um estatuto de comissão "neutralizada" (um membro 
titular desta comissão podia ser simultaneamente membro titular de uma outra comissão 
parlamentar e membro suplente de uma terceira comissão). Aquando da sua reunião de 12 de 
Março de 2009, a Conferência dos Presidentes dos Grupos Políticos do PE decidiu 
"desneutralizar" a Comissão das Pescas, dando assim sequência a um pedido reiterado da 
mesma. Por outro lado, recomendou limitar a revisão do anexo VI do Regimento do PE 
apenas aos "ajustamentos técnicos". A decisão do PE de 6 de Maio de 2009 sobre este assunto 
mantém inalterado o ponto XIV do anexo VI.

 Actividades da Comissão das Pescas

A Comissão das Pescas aprovou relatórios e pareceres importantes sobre todas estas matérias 
durante a presente legislatura (anexos 3, 4, 5 e 6).

As suas outras actividades incluíram: 
- organização de audições públicas (anexos 8 e 14);
- perguntas orais e propostas de resoluções em sessão plenária (anexo 7);
- organização de visitas de delegações a vários Estados-Membros ou a países terceiros 

(anexo 9);
- participação dos membros, enquanto observadores, nas reuniões anuais das organizações 

regionais de pesca ou outras reuniões internacionais (anexo 10);
- organização de audições informais e de reuniões com representantes do sector e de outras 

organizações ou entidades com interesses na actividade da pesca (anexo 14);
- participação em seminários e conferências organizados por outras instituições;
- difusão regular de informações aos membros através de um boletim de informação The

Trawler-Le Chalutier (O arrastão) (actualização periódica por ocasião das reuniões da 
comissão);

- encomenda ao departamento temático competente da Direcção-Geral Políticas Internas do 
Parlamento Europeu ("Políticas Estruturais e de Coesão ") de estudos (anexo 12) e 
seminários/grupos de trabalho, todos eles realizados durante a sexta legislatura (anexo 
13).

Apesar das limitações da sua intervenção no processo legislativo, ligadas ao processo de 
consulta normalmente aplicável no seu domínio de competência (artigo 37.º do Tratado CE), 
várias propostas da Comissão das Pescas foram, total ou parcialmente, tomadas em 
consideração pela Comissão Europeia ou pelo Conselho, ou por vezes influenciaram, directa 
ou indirectamente, as decisões tomadas. A Comissão das Pescas constituiu uma plataforma 
importante de debates e de pressão política, dando a palavra aos representantes do sector em 
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várias ocasiões cruciais, quer durante as suas reuniões, por meio de audições públicas, quer 
em visitas das suas delegações a diferentes regiões, nas quais se estabeleceram múltiplos 
contactos com representantes do sector e das autoridades nacionais e regionais. Lembremos 
também que em situações específicas de crise, por meio de perguntas orais apresentadas à 
Comissão ou de propostas de resolução apresentadas em plenária, a Comissão das Pescas e os 
seus membros se mostraram sempre atentos e dispostos a intervir para defender os interesses 
do sector. Este papel da Comissão das Pescas foi uma constante desde a sua criação e assim se 
manteve durante a sexta legislatura.

 Os desafios da sétima legislatura 

A Comissão das Pescas deu início à revisão da PCP, prevista no regulamento-quadro 
2371/2002, com a aprovação de um documento de trabalho em Setembro de 2008, a 
publicação de um Livro Verde em 22 de Abril de 2009 e o lançamento de uma vasta consulta 
pública. A nova Comissão das Pescas participará activamente nesta reflexão e na elaboração 
desta futura reforma. Além disso, após a possível entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o 
Parlamento e o Conselho estabelecerão, em conformidade com o processo legislativo 
ordinário, as disposições necessárias à prossecução dos objectivos da Política Comum da 
Pesca (PCP). Esta situação implicará alterações profundas e uma responsabilidade acrescida 
para a nossa comissão, que será chamada a pronunciar-se no quadro do processo de co-
decisão sobre questões cruciais para o futuro da PCP.

O objectivo deste documento, redigido pelo Secretariado da Comissão das Pescas, é fornecer 
uma visão geral, sucinta e não exaustiva da actividade da comissão durante a sexta legislatura, 
destinada nomeadamente aos novos membros da comissão.

II. Rumo a uma aplicação uniforme e eficaz da PCP

O PE lamentou, durante legislaturas sucessivas, que as regras da PCP não tenham sido 
suficientemente respeitadas e, por várias vezes, solicitou aos Estados-Membros uma melhoria 
dos controlos, uma harmonização dos critérios de inspecção e das sanções, a transparência 
dos resultados das inspecções e o reforço do sistema de inspecção comunitário. Ao longo da 
sexta legislatura, o PE contribuiu activamente para o reforço da política comunitária de 
controlo da PCP, que constitui um dos pilares fundamentais desta e que registou uma 
evolução significativa nos últimos anos.

O PE pronunciou-se em 23 de Fevereiro de 2005 (A6-0022/2005, relatora: Elspeth 
ATTWOOLL, ALDE, UK) sobre a proposta de regulamento do Conselho que estabelece 
uma Agência Comunitária de Controlo das Pescas (ACCP), cuja criação se inscreve no 
quadro da reforma de 2002. A Agência está operacional desde 2007 e o seu Director 
executivo participou com regularidade em reuniões da Comissão das Pescas a fim de manter 
os membros informados sobre as actividades da Agência.

Em 15 de Fevereiro de 2007, o PE aprovou a resolução não legislativa sobre a aplicação do 
plano de acção da UE com vista a erradicar a pesca ilícita, não declarada e não 
regulamentada (INN) (A6-0015/2007, relatora: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, FR).
Este documento exorta a Comissão e os Estados-Membros a redobrarem os seus esforços para 
implementar as quinze acções constantes do plano de acção da União Europeia em matéria de 
pesca ilícita, não declarada e não regulamentada, tal como acordado em 2002. Entre outras 
acções recomendadas, a Comissão é convidada a incluir as seguintes medidas na sua proposta 
de legislação: a criação de um registo comunitário de barcos que se dedicam à pesca INN para 
incluir os navios constantes das listas negras das ORP, o qual agilizará o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e possibilitará o seguimento das embarcações antes 
de eventuais mudanças de pavilhão; devem ser aplicáveis em todos os Estados-Membros 
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sanções mínimas comuns, suficientemente dissuasivas, para as infracções graves; todas as 
listas negras de navios de pesca e navios de transporte de pescado, incluindo dos seus 
proprietários ou armadores, adoptadas pelas ORP, devem ser publicadas e integradas 
directamente no direito comunitário; os navios não comunitários que constam dessas listas 
devem ser proibidos de entrar nos portos comunitários, seja por que razão for, à excepção dos 
casos de força maior ou por razões humanitárias; deve ser demonstrada a origem legal do 
pescado antes de ser dada autorização para desembarcar nos portos da UE ou para ser 
importado para a União Europeia; a Comissão deverá velar por que qualquer pessoa que 
comprovadamente pratique pesca INN não receba qualquer tipo de ajuda ou subvenção a 
cargo dos fundos comunitários para qualquer das suas actividades, e os Estados-Membros 
deverão adoptar acções similares relativamente às respectivas ajudas nacionais. O PE exorta a 
Comissão a ajudar os países em desenvolvimento, sobretudo aqueles com quem celebrou 
acordos de pesca, a cumprirem plenamente os compromissos do supracitado plano de acção 
internacional destinado a evitar a pesca ilícita.

A Comissão Europeia apresentou em Outubro de 2007 uma comunicação e uma proposta de 
regulamento sobre a luta contra a pesca INN. Foram especificamente propostas regras e 
condições gerais que visam manter um regime eficaz de controlo por parte do Estado de 
porto, instituir um regime de certificação e aproximar, à escala comunitária, os níveis 
máximos de sanção a aplicar pelos Estados-Membros em caso de infracções graves às regras 
da PCP. A contribuição do PE na definição desta nova estratégia foi extremamente útil, sendo 
que a proposta da Comissão incorpora várias das recomendações incluídas na supracitada 
resolução não legislativa do PE, de 15 de Fevereiro de 2007. Em 5 de Junho de 2008, o PE 
aprovou uma resolução legislativa sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece um regime comunitário para prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN) (A6-0193/2008, relatora: Marie-Hélène AUBERT -
Verts/ALE, FR). O Regulamento (CE) n.º 1005/2008 foi aprovado pelo Conselho em 
Setembro de 2008 e entrará em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2010. Constitui, em conjunto 
com o Regulamento (CE) n.º 1006/2008 do Conselho de 28 de Setembro de 2008 relativo às 
autorizações para as actividades de pesca exercidas pelos navios de pesca comunitários fora 
das águas comunitárias e ao acesso de navios de países terceiros às águas comunitárias
(ver a este respeito a resolução legislativa do PE de 10 de Abril de 2008, (A6-0072/2008, 
relator Philippe MORILLON - ALDE, FR) e o futuro regulamento que estabelece um 
sistema comunitário de controlo (ver infra), um elemento essencial da política comunitária de 
controlo da PCP.

Por último, em 22 de Abril de 2009, o PE aprovou a resolução legislativa sobre a proposta 
de regulamento do Conselho que institui um regime comunitário de controlo a fim de 
assegurar o cumprimento das regras da Política Comum da Pesca (A6-0253/2009, relator 
Raul ROMEVA - Verts/ALE, ES). O PE apoia a proposta da Comissão, propondo no entanto 
um conjunto de alterações sobre, em particular, o adiamento para Julho de 2013 da data de 
aplicação de certas disposições aplicáveis aos navios de pesca comunitários de comprimento 
de fora a fora superior a 10 metros e inferior ou igual a 15 metros; a disponibilização de um 
apoio financeiro com uma percentagem de co-financiamento pelo orçamento comunitário de 
80% para a instalação de sistemas de localização dos navios por satélite, bem como para a 
instalação de diários de bordo electrónicos; o aumento da margem de tolerância autorizada na 
estimativa das quantidades mantidas a bordo de 5% para 10% do valor inscrito no diário de 
bordo; a supressão de certas disposições concedendo à Comissão os poderes para proceder ao 
encerramento de pescarias em tempo real, diminuir as quotas dos Estados-Membros e recusar 
transferências ou trocas de quotas. Em matéria de pesca recreativa, um assunto extremamente 
controverso, o PE considera que seria discriminatório submeter a pesca comercial a controlos 
e limites rígidos e, simultaneamente, dispensar, em grande medida, dos mesmos a pesca 
recreativa. Segundo a solução de compromisso proposta, estima que, num prazo de dois anos 
após a entrada em vigor do presente regulamento, os Estados-Membros podem avaliar o 
impacto da pesca recreativa praticada nas suas águas e submeter essas informações à 
Comissão. O Estado-Membro em causa e a Comissão decidem que tipo de pesca não 
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comercial exerce um impacto significativo nas unidades populacionais, com base nas 
recomendações do Comité Científico, Técnico e Económico das Pescas. Para esses tipos de 
pesca que tenham um impacto considerável, o Estado-Membro em questão, em estreita 
cooperação com a Comissão, desenvolve um sistema de monitorização apto a avaliar com 
precisão o volume total das capturas recreativas para cada unidade populacional. Se se 
considerar que a pesca recreativa causa um impacto significativo, as capturas são imputadas à 
quota pertinente do Estado-Membro de pavilhão. O Estado-Membro pode determinar uma 
parte desta quota a ser exclusivamente utilizada para essa pesca recreativa. A aprovação deste 
regulamento pelo Conselho está prevista, em princípio, para os próximos meses, durante a 
sétima legislatura. A proposta em questão prevê igualmente a extensão do mandato da 
Agência Comunitária de Controlo das Pescas.

III. A conservação dos recursos

A reforma da PCP, efectuada em 2002, privilegiou uma visão a mais longo prazo da gestão 
das pescas. Dessa forma, previu a elaboração de planos de reconstituição plurianuais para as 
unidades populacionais que se situem fora dos limites biológicos de segurança e de planos de 
gestão plurianuais para outras unidades populacionais, assim como a implementação 
progressiva de um método de gestão das pescas baseado em ecossistemas. 

Os planos plurianuais de gestão das unidades populacionais constituem no momento actual 
um elemento chave da PCP. O Parlamento Europeu foi chamado a pronunciar-se durante a 
legislatura sobre várias propostas da Comissão neste domínio.

 Os planos de gestão e de recuperação (2004-2009)

 Relatório MORILLON (ALDE, FR) sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece medidas para a recuperação das unidades populacionais de linguado no Canal 
da Mancha Ocidental e no golfo da Biscaia (A6-0050/05): resolução legislativa de 
14.04.2005.

 Relatório MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) sobre a proposta de regulamento do 
Conselho que estabelece medidas para a recuperação das unidades populacionais de 
pescada do Sul e de lagostins no mar Cantábrico e a oeste da Península Ibérica (A6-
0051/05): resolução legislativa de 14.04.2005.

 Relatório KRISTENSEN (PSE, DK) sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece um plano de reconstituição do alabote da Gronelândia no âmbito da 
Organização das Pescarias do Noroeste do Atlântico (A6-0116/05): resolução legislativa 
de 23.06.2005.

 Relatório MAAT (PPE-DE, NL) sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece medidas para a recuperação da unidade populacional de enguia europeia (A6-
0140/06): resolução legislativa de 16.05.2006 (em 15.11.2005 o PE já havia aprovado 
uma resolução não legislativa sobre um plano de acção comunitário para a recuperação 
da enguia, relatório MAAT A6-0284/2005).

 Relatório MAAT (PPE-DE, NL) sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
estabelece um plano de gestão das pescarias que exploram unidades populacionais de 
solha e de linguado no mar do Norte (A6-0265/2006): resolução legislativa de 
28.09.2006.

 Relatório CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sobre a proposta de regulamento do 
Conselho que estabelece um plano plurianual relativo às unidades populacionais de 
bacalhau no mar Báltico (A6-0163/2007): resolução legislativa de 06.06.2007.

 Relatório BRAGHETTO (PPE-DE, IT) sobre a proposta de regulamento do Conselho 
que estabelece um plano plurianual de recuperação do atum rabilho no Atlântico Este e no 
Mediterrâneo (A6-0408/07): resolução legislativa de 14.11.2007.
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 Relatório BUSK (ALDE, DK) sobre a proposta de regulamento do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 423/2004 no respeitante à recuperação das unidades populacionais 
de bacalhau (A6-0340/08): resolução legislativa de 20.10.2008.

 Relatório STEVENSON (PPE-DE, UK) sobre a proposta de regulamento do Conselho 
que estabelece um plano plurianual relativo à unidade populacional de arenque presente a 
oeste da Escócia (A6-0433/08): resolução legislativa de 04.12.2008.

 Relatório sobre a proposta de regulamento que estabelece um plano plurianual de 
recuperação do atum rabilho no Atlântico Este e no Mediterrâneo (CNS/2009/0029): 
resolução legislativa de 12.03.2009, aprovada no quadro da aplicação do processo de 
urgência.

Nas suas resoluções legislativas supracitadas, o Parlamento propôs alterações que visam 
concretamente introduzir mais flexibilidade na aplicação das regras previstas nas propostas da 
Comissão, permitir uma maior participação do sector e dos órgãos consultivos na 
implementação e avaliação das decisões, tomar em conta as especificidades regionais e as 
particularidades de cada pescaria, limitar as consequências socioeconómicas das medidas
previstas, assim como chamar a atenção, se for caso disso, para as insuficiências verificadas 
nos dados científicos disponíveis. As alterações do PE incidiram, nomeadamente, segundo o 
plano em questão, sobre os intervalos máximos das variações anuais dos TAC, sobre os 
critérios para a fixação do esforço de pesca, sobre o número de dias no mar, assim como, em 
certos casos, tal como para o plano de recuperação do atum rabilho, sobre medidas destinadas 
a reforçar o controlo da aplicação do plano em questão.

 Para uma pesca sustentável e responsável: principais relatórios aprovados
(2004-2009)

Por outro lado, o Parlamento Europeu pronunciou-se sobre um conjunto de matérias 
intimamente ligadas à protecção e à conservação dos recursos haliêuticos no quadro de uma 
pesca responsável e conforme aos princípios de sustentabilidade. Estes relatórios, 
acompanhados por vezes da realização de audições e/ou de estudos e grupos de trabalho (ver 
anexos 8,12 e 13) incidiram nomeadamente sobre as medidas técnicas aplicáveis e os 
instrumentos de gestão que favorecem uma pesca sustentável, assim como sobre as medidas 
necessárias a uma melhor protecção dos ecossistemas marinhos. Entre estes relatórios, 
podemos citar os seguintes:

Relatório FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre a proposta de regulamento do Conselho 
relativo a medidas de gestão para a exploração sustentável dos recursos haliêuticos no mar 
Mediterrâneo (A6-0112/05): resolução legislativa de 09.06.2005 – No final da legislatura 
anterior, a proposta da Comissão foi rejeitada pela Comissão das Pescas, na medida em que 
considerou que não tomava suficientemente em conta a especificidade da pesca no 
Mediterrâneo e da sua frota, e que a avaliou como deficitária do ponto de vista das consultas 
com as partes interessadas. Aquando da sessão plenária de 1 de Abril de 2004, a proposta não 
havia recolhido a maioria dos votos expressos, mas a Comissão não a retirou, pelo que a 
proposta voltou a ser apresentada ao Parlamento no início da nova legislatura. No quadro 
deste relatório, foi possível encontrar um compromisso de maneira a estabelecer uma gestão 
satisfatória dos recursos haliêuticos, em particular no que se refere à pesca dos tunídeos, às 
artes de pesca utilizadas na pesca litoral e à questão dos tamanhos mínimos de captura 
compatíveis com a malhagem e as características das redes autorizadas.

Relatório CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) sobre a proposta de regulamento do Conselho 
relativo à conservação dos recursos haliêuticos no mar Báltico, nos seus estreitos (Belts) e 
no Øresund através da aplicação de medidas técnicas (A6-0265/05): resolução legislativa 
de 13.10.2005 – Relatório inicialmente muito controverso. Foi possível encontrar soluções de 
compromisso para assegurar uma melhor conservação dos recursos nesta região, em particular 
no que diz respeito às artes de pesca e às dimensões mínimas de captura.
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Relatório STIHLER (PSE, UK) sobre a revisão de certas restrições de acesso no âmbito da 
Política Comum da Pesca (Shetland Box e box da solha) (A6-0016/06): resolução não 
legislativa de 14.02.2006) – Com a aprovação deste relatório de iniciativa, o Parlamento 
confirmou o seu apoio à decisão da Comissão de manter a Shetland Box e box da solha, na 
sequência de uma vasta consulta a todas as partes interessadas. Este relatório pôs também em
evidência o papel importante do Conselho Consultivo Regional (CCR) para o Mar do Norte 
na gestão das pescas. Uma consulta ao CCR é pois vista como útil para a avaliação de 
eventuais futuras boxes nesta zona marítima.

Relatório FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre o lançamento de um debate sobre a 
abordagem da Comunidade em matéria de programas de rotulagem ecológica dos produtos 
da pesca (A6-0219/06): resolução não legislativa de 07.09.2006 – Na sua resolução, o 
Parlamento solicitou a rápida instauração de uma abordagem da Comunidade em matéria de 
programas de rotulagem ecológica dos produtos da pesca e da aquicultura. Simultaneamente, 
lamentou que o atraso registado nesta acção tenha permitido a proliferação de rótulos 
ecológicos mais ou menos sérios que não estão sujeitos a qualquer controlo público, situação 
essa que gera problemas de credibilidade e confusão entre os consumidores e produtores. Em 
2008, a Comissão assinalara a sua intenção de apresentar um regulamento para a rotulagem 
ecológica dos produtos da pesca durante o primeiro semestre de 2009 antes de, ao que parece, 
desistir dele a favor de uma proposta de regulamento "horizontal" relativo a um sistema 
comunitário de rótulo ecológico (COM(2008)0401) abrangendo a maioria dos produtos, 
incluindo os da pesca (ver relatório A6-105/2009 da Comissão ENVI e a posição adoptada 
pelo PE em primeira leitura em 2 de Abril de 2009). Depois de a Comissão das Pescas e 
outros intervenientes terem manifestado claramente as suas objecções face a esta proposta, 
chegou-se finalmente a um compromisso em duas vertentes. Por um lado, a Comissão 
comprometeu-se a submeter, antes do final do ano de 2009, uma proposta "específica" de 
rotulagem dos produtos de pesca atestando essencialmente o facto de estes produtos 
resultarem de uma pesca sustentável ("da rede até ao cais"). Por outro lado, a aplicação do 
regulamento "horizontal" de rótulo ecológico para os produtos da pesca incidirá 
preferencialmente sobre as condições de transformação, de embalagem e de transporte ("do 
cais à mesa") e dependerá, em qualquer das hipóteses, dos resultados de um estudo de 
viabilidade que a Comissão se comprometeu a realizar e a apresentar antes do final de 2011.

Relatório FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) sobre a aplicação do princípio da 
sustentabilidade nas pescas da União Europeia através do rendimento máximo sustentável
(RMS) (A6-0298/2007): resolução não legislativa de 06.09.2007 – Este relatório de iniciativa 
(no quadro da preparação do qual foi organizada uma audição pública – ver anexos 8 e 14) 
defendeu uma política da pesca mais bem adaptada à capacidade biológica dos recursos 
haliêuticos em fase de recuperação. O Parlamento considerou que uma proposta com o 
objectivo de instaurar o RMS não estava ainda suficientemente madura, salientando 
nomeadamente a necessidade de estabelecer um sistema de acesso aos recursos que melhor 
promova a sustentabilidade, simplifique as medidas técnicas e dificulte as devoluções. Uma 
maior flexibilidade é vista como benéfica para a competitividade do sector, em que qualquer 
modificação do sistema de gestão deverá necessariamente assentar em mecanismos de 
compensação adequados e suficientes de um ponto de vista financeiro.

Relatório SCHLYTER (Verts/ALE, SV) sobre uma política destinada a reduzir as capturas 
acessórias indesejadas e a eliminar as devoluções nas pescarias europeias (A6-0495/2007): 
resolução não legislativa de 31.01.2008) – Este relatório de iniciativa aborda um problema 
fundamental e de dimensão mundial para o sector das pescas: as devoluções, cujo volume 
anual, segundo as estimativas, se situa entre 7 e 27 milhões de toneladas, representam um 
quarto de todos os peixes e outras espécies capturados. Um volume tão elevado de devoluções 
não só é prejudicial para o ambiente, como impede a reconstituição das unidades 
populacionais depauperadas e custa tempo e energia preciosos ao sector da pesca. Sendo que 
as causas das devoluções diferem de pescaria para pescaria, as soluções também deverão ser 
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específicas para as diferentes realidades. Consequentemente, a Comissão, os Estados-
Membros e os operadores do sector foram convidados a considerar a aplicação de medidas 
para incentivar o sector a aperfeiçoar as práticas de pesca actuais, nomeadamente, um 
aumento do número de dias no mar, ou um acesso preferencial a certas zonas para os barcos 
que utilizem artes de pesca mais selectivas ou o lançamento de projectos-piloto bem 
determinados e quantificados para a redução de devoluções. A proibição das devoluções numa 
pescaria só será decretada na ausência de outras soluções no prazo de cinco anos a contar da 
data de aplicação das novas normas.

Relatório ATTWOOLL (ALDE, GB) sobre os instrumentos de gestão baseados nos direitos 
de pescas (A6-0060/08): resolução não legislativa de 10.04.2008 – Respondendo a uma 
comunicação da Comissão sobre a mesma matéria, este relatório de iniciativa (no quadro do 
qual foi organizado um grupo de trabalho a pedido da Comissão das Pescas – ver anexo 13), 
pôs em evidência as vantagens e desvantagens dos sistemas que utilizam instrumentos de 
gestão baseados nos direitos de pesca. Reconhecendo no entanto que as experiências no 
domínio da gestão baseada em direitos de pesca nos Estados-Membros que implementaram 
este tipo de gestão tiveram um impacto muito positivo em vários aspectos, a resolução regista 
igualmente o grau de complexidade envolvido e as dificuldades que isso coloca à passagem 
para um sistema único, quer se consiga lá chegar por meio da harmonização das práticas de 
Estados-Membros, quer pela sua administração a nível comunitário. O Parlamento considera 
que é necessário conhecer os efeitos que tais modificações poderão ter em relação à 
estabilidade relativa e ao seu papel na manutenção da viabilidade de comunidades 
dependentes da pesca, ao grau de concentração da propriedade de tais direitos e às inerentes 
consequências socioeconómicas. A Comissão é convidada a fazer uma análise completa dos 
sistemas de gestão actualmente em vigor no território dos Estados-Membros. O Parlamento 
entende que o período estabelecido para o debate é demasiado curto e solicita que seja 
prolongado de maneira a que as várias soluções existentes, assim como as suas 
consequências, sejam correctamente avaliadas e estudadas. Registe-se que foi recentemente 
publicado um estudo externo encomendado à Comissão sobre esta matéria (estudo disponível 
no site da Comissão Europeia 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Relatório MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) sobre a gestão das unidades populacionais de 
peixes de profundidade (A6-0103/2008): resolução não legislativa de 08.05.2008 – No 
quadro deste relatório, foi igualmente organizado um grupo de trabalho a pedido da Comissão 
das Pescas (ver anexo 13). Na sua resolução sobre esta matéria, o Parlamento solicitou à 
Comissão que apresentasse novos programas de recolha de informações científicas, 
recorrendo a navios de investigação, e que efectuasse uma avaliação socioeconómica das 
pescarias de profundidade, analisando simultaneamente o impacto de novas reduções do 
esforço de pesca no sector. Por seu turno, a Comissão e os Estados-Membros são convidados 
a desenvolver orientações comuns, a fomentar o intercâmbio das melhores práticas para 
combater a pesca ilícita e a comercialização de capturas ilegais nos mercados europeus e a 
promover métodos de pesca mais consentâneos com os requisitos de protecção ambiental e 
que não se revistam de repercussões negativas para a biodiversidade mercê de capturas 
acessórias involuntárias.

Relatório FREITAS (PPE-DE, PT) sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à 
protecção dos ecossistemas marinhos vulneráveis do alto mar contra os efeitos nefastos das 
artes de pesca de fundo (A6-0183/2008, resolução legislativa de 05.06.2008) – Esta proposta 
de regulamento dá seguimento às recomendações das Nações Unidas para eliminar as práticas 
de pesca destrutivas que ameaçam os ecossistemas marinhos vulneráveis no alto mar 
(Resolução 61/105 de 8.12.2006). A proposta aprovada aplica-se aos navios comunitários que 
operam em alto mar em zonas não regulamentadas por uma organização regional de gestão 
das pescas (ORP) e que necessitem portanto de uma regulamentação unilateral da parte do 
Estado do Pavilhão. As alterações do Parlamento incidiram sobre a não-fixação de uma 
profundidade máxima para a utilização de artes de pesca de fundo, sobre a delimitação das 
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artes de pesca de fundo em causa e sobre a referência aos trabalhos da FAO, enquanto a 
proposta que visa reduzir o número dos observadores embarcados não foi aceite.

Relatório KINDERMANN (PSE, DE) sobre a elaboração de um plano comunitário de 
gestão das unidades populacionais para corvos-marinhos com vista à diminuição da cada 
vez maior incidência dos seus efeitos sobre os recursos de pesca, a pesca e a aquicultura 
(A6-0434/08, resolução não legislativa de 04.12.2008) – Tendo a população dos corvos 
marinhos aumentado enormemente ao longo dos últimos anos, esta gera danos constantes à 
prática da aquicultura e às populações de peixes selvagens de muitas espécies nas águas 
interiores e costeiras, em muitos Estados-Membros da UE. Neste relatório de iniciativa, o 
Parlamento solicitou à Comissão e aos Estados-Membros que duplicasse os esforços 
orçamentais e de cooperação, nos planos científico e administrativo, para a criação de um 
plano de gestão europeu dos efectivos de corvos-marinhos. A recolha de dados fiáveis e 
universalmente reconhecidos sobre estes efectivos é vista como o primeiro passo 
indispensável na perspectiva de uma acompanhamento regular destas aves, a fim de equilibrar 
as medidas destinadas a proteger esta espécie com aquelas que podem garantir a protecção 
dos peixes selvagens nas águas interiores e a viabilidade da aquicultura.

Relatório GUERREIRO (GUE/NGL, PT) sobre a PCP e a abordagem ecossistémica da 
gestão das pescas (A6-0485/2008): resolução não legislativa de 13.01.2009 – Foi organizado 
um grupo de trabalho sobre este tema a pedido da Comissão das Pescas (ver anexo 13). Na 
sua resolução, ligada ao debate sobre uma eventual reforma da PCP, o PE salientou que toda e 
qualquer política de pescas deverá ter em conta as dimensões social, ambiental, económica 
através de uma abordagem integrada e equilibrada. As necessidades alimentares de cada 
Estado-Membro, a salvaguarda da viabilidade do sector e das comunidades piscatórias e a 
manutenção da sustentabilidade dos ecossistemas marinhos não são objectivos inconciliáveis. 
O PE manifesta a sua profunda preocupação quanto à possibilidade da introdução de qualquer 
alteração na PCP que promova a concentração da actividade pesqueira, nomeadamente quanto 
ao direito de acesso aos recursos, e salienta que a redução e concentração de quotas em alguns 
operadores não significa necessariamente uma redução do esforço de pesca, mas apenas a 
concentração da exploração dos recursos haliêuticos. A Comissão é convidada a estudar os 
diferentes instrumentos de gestão dos recursos piscícolas, salvaguardando que os 
instrumentos actualmente existentes não sejam alterados enquanto não surgir uma alternativa 
que assegure uma exploração mais adequada dos recursos. Além disso, o PE considera 
indispensável manter a derrogação do acesso à zona do mar territorial, no mínimo, até às 12 
milhas, como forma de promover a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos costeiros, as 
actividades de pesca tradicionais e a sobrevivência das comunidades piscatórias, e solicita que 
esta derrogação tenha carácter permanente. Considera também inadequado avaliar o esforço 
de pesca de modo uniforme, sem ter em conta a diversidade das frotas e das artes de pesca e 
que o controlo do esforço de pesca deve ter em conta as várias espécies, as várias artes de 
pesca e o impacto avaliado das capturas sobre cada espécie. O PE conclui nomeadamente que 
uma das primeiras tarefas a levar a cabo no âmbito da gestão das pescas consiste em avaliar 
cientificamente se existem, e quais são, as frotas sobredimensionadas e os recursos 
sobreexplorados, a fim de permitir a adopção de medidas específicas adequadas. 

Relatório VISSER (PPE-DE, NL) sobre a proposta de regulamento do Conselho relativo à 
conservação dos recursos haliêuticos através de medidas técnicas (A6-0206/2009, resolução 
legislativa de 22.04.2009) – O objectivo desta proposta é simplificar o quadro regulamentar 
actual respeitante à conservação dos recursos haliêuticos. A abordagem proposta consiste na 
aprovação de um regulamento-quadro do Conselho incluindo princípios e disposições gerais 
que será seguido de regulamentos complementares da Comissão, incluindo regras técnicas 
específicas para cada zona de um Conselho Consultivo Regional (CCR). No quadro deste 
relatório, a Comissão das Pescas organizou uma audição pública e encomendou um estudo 
(anexos 8 e 12). O PE aprovou alterações propondo especificamente disposições mais 
flexíveis sobre as combinações de redes e estabelecendo um conjunto de temas sobre os quais 
caberá ao Conselho (e não à Comissão, no quadro dos procedimento de comitologia) tomar as 
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decisões necessárias. Segundo uma outra alteração, o Conselho, sob proposta da Comissão, 
adoptará, em conformidade com o procedimento previsto no artigo 37.º do Tratado, as 
medidas especificamente aplicáveis nas diferentes regiões correspondentes aos diversos 
Conselhos Consultivos Regionais (CCR). As alterações do PE reflectem a preocupação de 
garantir que um recurso mais frequente a medidas tomadas no quadro da comitologia se limite 
a elementos não essenciais e de carácter puramente técnico e não afecte nem a existência de 
regras gerais uniformes e não discriminatórias, nem o equilíbrio legislativo institucional. 

IV. Melhoria da situação económica e social do sector

Ao longo dos últimos anos, a situação económica de várias empresas de pesca foi-se 
deteriorando, em virtude de uma conjugação de vários factores, nomeadamente uma redução 
das capturas que decorre da situação precária dos recursos haliêuticos e das restrições de 
acesso a alguns deles, o aumento dos custos ligado ao preço dos combustíveis, a estagnação 
dos preços na primeira venda e a evolução dos mercados, que sofrem o impacto das 
importações provenientes de países terceiros, da concentração crescente ao nível da 
distribuição e da crise financeira.

Em vários dos seus relatórios de iniciativa a Comissão das Pescas teve em conta esta situação 
e solicitou à Comissão que tomasse medidas a curto, médio e longo prazos para limitar as 
consequências e encontrar soluções que permitam preservar a viabilidade do sector.

Na sua resolução não legislativa de 28 de Setembro de 2006 sobre a melhoria da situação 
económica no sector das pescas (A6-0266/2006, relator: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, 
PT), o PE propôs a adopção de medidas imediatas e concretas para reduzir o aumento do 
preço dos combustíveis, nomeadamente através de: a criação de um fundo de garantia, 
comparticipado ao nível comunitário, que garanta a estabilidade do preço dos combustíveis, 
assim como a concessão de uma indemnização compensatória transitória às empresas de 
pesca afectadas; a concessão de bonificações fiscais a fim de garantir concretamente a 
competitividade da frota da UE que pesca fora de águas comunitárias; a revisão urgente em 
alta do tecto das ajudas de minimis para o sector das pescas. Entre as medidas a médio e a 
longo prazo, o PE propõe, na sua resolução, um “plano global destinado a reduzir o consumo 
de energia da frota”. O PE pretende que o novo Fundo Europeu para as Pescas (FEP) continue 
a conceder ajudas à renovação e modernização da frota de pesca, dando prioridade à pequena 
pesca costeira e artesanal, e classifica nomeadamente de insuficiente a dotação dos recursos 
financeiros comunitários afectados ao sector da pesca. A Comissão é convidada a apresentar 
uma proposta que visa criar um programa comunitário de apoio à pequena pesca costeira e à 
pesca artesanal. O PE considera também fundamental: adoptar medidas para reforçar a luta 
contra a pesca ilícita, não declarada e não regulamentada; promover a investigação e 
investimentos adequados para contribuir para uma redução energética do sector das pescas;
apresentar propostas de revisão da organização comum do mercado (OCM) dos produtos da 
pesca, introduzindo mecanismos passíveis de melhorar os preços aquando da primeira venda e 
de promover uma repartição equitativa do valor acrescentado na cadeia de valor do sector; e 
apoiar a participação dos pescadores no processo de decisão e gestão da PCP, concretamente 
por meio dos Conselhos Consultivos Regionais. Este relatório foi precedido, em Maio e Junho 
de 2006, de audições públicas organizadas pela Comissão das Pescas, sendo uma delas sobre 
a competitividade da frota europeia face à subida do preço dos combustíveis e a outra sobre a 
situação económica do sector (ver anexos 8 e 14).

Grupos particularmente frágeis estiveram no centro das preocupações de outros relatórios 
mais específicos, tais como, por exemplo, o relatório sobre a pesca costeira e os problemas 
que enfrentam os pescadores do sector (A6-0141/2006, relator: Sean Ó NEACHTAIN -
UEN, IRL) e o relatório sobre redes de mulheres: pesca, agricultura e diversificação (A6-
0341/2005, relatora: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK), que estão na origem das resoluções 
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não legislativas aprovadas respectivamente em 15 de Maio de 2006 e em 15 de Dezembro de 
2005. O primeiro destes relatórios põe em evidência a importância vital de que se reveste a 
pesca costeira, em particular, para a sobrevivência socioeconómica das colectividades 
costeiras no seu conjunto. Por outro lado, o PE reconhece o papel essencial das mulheres no 
sector da pesca costeira e solicita à Comissão que tome sistematicamente em conta nas suas 
iniciativas a dimensão do género e da igualdade entre homens e mulheres. No segundo, a 
Comissão é convidada a estabelecer os canais necessários para melhorar e difundir a 
informação sobre a situação das mulheres nas diferentes actividades que fazem parte 
integrante do sector das pescas ou a ele estão ligadas. Foram organizadas audições públicas 
no quadro destes dois relatórios (ver anexos 8 e 14). Na reunião de 28 de Agosto de 2008, foi 
apresentado aos membros um estudo encomendado pela comissão sobre o papel das mulheres 
no desenvolvimento sustentável das zonas de pesca (ver também anexo 11.2).

O agravamento da actual crise estrutural do sector, gerada nomeadamente pela subida em 
flecha do preço dos combustíveis durante uma grande parte do ano, traduziu-se em 2008 em 
múltiplas manifestações de protestos nalguns Estados-Membros. A Comissão das Pescas 
respondeu rapidamente com a organização de mini-audições públicas (em Fevereiro e em 
Junho de 2008), assim como com a aprovação de uma pergunta oral ao Conselho e à 
Comissão, apresentada em plenária, na sequência da qual foi aprovada, em 19 de Junho de 
2008, uma resolução do PE sobre a crise do sector das pescas em razão da subida do preço 
dos combustíveis. Nesta, o PE reitera o seu apoio aos pedidos com vista à aceleração dos 
procedimentos que permitem o pagamento das ajudas previstas, o aumento do montante da 
ajuda de minimis, a concessão de benefícios fiscais e a redução dos encargos sociais para os 
navios que pescam fora das águas comunitárias, a adopção rápida por parte do Conselho do 
regulamento para controlar a pesca INN e a apresentação, pela Comissão, da proposta que 
visa a reforma da regulamentação aplicável à organização comum do mercado no sector dos 
produtos da pesca e da aquicultura. A resolução reitera igualmente o pedido de um reforço do 
apoio aos projectos de investigação destinados a melhorar a eficiência energética do sector da 
pesca.

V. Medidas Estruturais

 O Fundo Europeu para as Pescas 

Em 2005, a Comissão das Pescas organizou duas audições públicas sobre a proposta 
legislativa relativa ao novo Fundo Europeu para as Pescas (FEP): a de 1 de Fevereiro que 
reuniu representantes das administrações nacionais da pesca, e a de 29 de Março com 
representantes das indústrias da pesca (ver anexos 8 e 14).

O Parlamento apoiou o pacote financeiro do FEP previsto no âmbito do acordo sobre as 
perspectivas financeiras (2007-2013). Na sua resolução legislativa de 24 de Junho de 2005 
sobre a proposta de regulamento do Conselho sobre o Fundo Europeu para as Pescas 
(A6/0217/2005, relator: David CASA - PPE-DE, MT), o PE propôs uma reforma do regime 
de ajudas financeiras aos pescadores. Ao aprovar o princípio de fundo desta reforma, a saber a 
conservação dos recursos haliêuticos, o PE considerou que o impacto socio-económico 
deveria igualmente ser tomado em conta. 

Alguns temas foram objecto de compromisso: a retirada definitiva dos navios de pesca, o 
financiamento dos equipamentos de pesca e os investimentos na aquicultura. No que respeita 
à retirada dos navios, a Comissão propôs que as ajudas públicas sejam concedidas para o 
abate dos navios ou a sua reafectação para fins não lucrativos. O PE tenciona alargar o âmbito 
desta política. Segundo esta Assembleia, as subvenções públicas deverão ser utilizadas para o 
abate dos navios mas também para a sua reafectação a actividades que não a pesca, criação de 
empresas comuns ("joint ventures") ou exportação, na condição de os navios deixarem de ser 
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utilizados para a pesca. Os deputados propõem que o Fundo contribua para o financiamento 
de prémios globais para as tripulações de navios chamadas a cessar a sua actividade. Além 
disso, o PE propõe que as ajudas públicas para a renovação da frota possam ser concedidas, 
entre outras, para a utilização de técnicas mais selectivas e de sistemas de localização dos 
navios, assim como para melhorar a segurança a bordo, as condições de trabalho e higiene, 
desde que estas medidas não conduzam a qualquer aumento do esforço de pesca. No que se 
refere ao financiamento do equipamento para a pesca, esta Instituição considera que a tónica 
deve ser colocada nas pequenas embarcações e nas mais antigas. Os fundos deverão 
beneficiar a renovação da frota destinada a substituir as embarcações de um comprimento 
médio de menos de 12 metros e os arrastões com mais de 20 anos de idade que deixaram de 
ter condições para navegar com toda a segurança. Nesta mesma resolução, o Parlamento 
entende que os planos estratégicos nacionais deverão ser adoptados num prazo de seis meses, 
e não de três, na medida em que este último não permite a elaboração de um plano a médio 
prazo. As necessidades da aquicultura devem entrar em linha de conta na elaboração destes 
planos nacionais, nas mesmas condições que a protecção do ambiente e dos recursos naturais. 
Relativamente à aquicultura, o PE propõe que o FEP financie os investimentos que abranjam 
todas as partes da cadeia de produção, incluindo a construção de novas instalações, a 
expansão e a modernização de instalações existentes e as embarcações utilizadas para a 
mitilicultura. Em relação ao desenvolvimento sustentável das zonas costeiras de pesca, o PE 
rejeitou a proposta da Comissão, que limitava a intervenção do Fundo aos municípios com 
mais de 100.000 habitantes. A fim de ajudar os jovens pescadores, sugere o pagamento de 
prémios individuais às pessoas com menos de 35 anos que possam provar que trabalharam 
pelo menos cinco anos (ou seguiram uma formação equivalente) e que passem a ser, pela 
primeira vez, proprietários ou co-proprietários de um arrastão em segunda mão. 

 Medidas financeiras comunitárias relativas à execução da política comum da pesca e ao direito 
do mar 

A proposta de regulamento do Conselho que estabelece medidas financeiras comunitárias 
relativas à execução da política comum da pesca e ao direito do mar define o quadro das 
intervenções financeiras relacionadas com a execução da PCP, completando, assim, a 
proposta de regulamento do Conselho relativa ao Fundo Europeu das Pescas. Visa reagrupar 
os instrumentos jurídicos existentes, a fim de tornar as intervenções financeiras comunitárias 
mais eficazes, mais transparentes e mais fáceis de gerir, quer para a Comissão, quer para as 
autoridades competentes dos Estados-Membros, quer ainda para os outros beneficiários. Na 
sua resolução legislativa de 15 de Dezembro de 2005 (A6-0340/2005, relatora: Catherine 
STIHLER - PSE, UK) sobre a referida proposta de regulamento, o PE introduz uma série de 
novas disposições com vista a assegurar que o texto inclua, explicitamente, os objectivos das 
medidas financeiras comunitárias, a saber, contribuir para uma exploração racional e 
sustentável dos excedentes dos recursos marinhos dos Estados costeiros; melhorar os 
conhecimentos científicos e técnicos sobre as pescas em questão; contribuir para o combate à 
pesca ilícita, não regulamentada e não regulamentada; contribuir para servir as estratégias de 
exploração sustentável das pescas; e fomentar uma melhor gestão mundial das pescas no 
plano financeiro e político, em especial através do reforço das capacidades institucionais. 

 Acção específica temporária destinada a facilitar a reestruturação das frotas

A Comissão aprovou, em 8 de Julho de 2008, uma proposta de regulamento que institui uma
acção destinada a promover a reestruturação das frotas de pesca da Comunidade Europeia 
afectadas pela crise económica, que foi apresentada ao Parlamento e ao Conselho e é objecto 
de um pedido de urgência, a fim de permitir um eventual acordo político no Conselho a partir 
de 15 de Julho. Dando seguimento ao parecer da Comissão das Pescas, o PE soube reagir 
rapidamente, aceitando, no interesse do sector, o pedido de urgência e aprovando, pela sua 
resolução legislativa de 10 de Julho de 2008, o pacote de medidas proposto (ver igualmente 
o ponto IV supra). O Regulamento 744/2008 de 24 de Julho de 2008 contendo estas medidas 
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baseia-se, sobretudo, nas derrogações temporárias às regras do Fundo Europeu das Pescas e 
permanecerá em vigor até 31 de Dezembro de 2010.

 Regiões ultraperiféricas 

As "regiões ultraperiféricas" (RUP) da Comunidade – que, nos termos do nº 2 do artigo 299º 
do Tratado CE, incluem os Açores, a Madeira, as Ilhas Canárias e os departamentos 
ultramarinos franceses – foram objecto de uma atenção particular na Comissão das Pescas ao 
longo da sexta legislatura. Durante os anos 2004-2009, a Comissão das Pescas elaborou dois 
relatórios legislativos relativos especificamente à pesca nestas regiões, bem como dois 
pareceres destinados à Comissão do Desenvolvimento Regional por ocasião de dois relatórios 
de iniciativa dessa Comissão (ver anexo 5 e os relatórios da Comissão REGI A6-0246/2005 e 
A6-0158/2008, relatores de parecer Duarte FREITAS - PPE-DE, PT e Pedro
GUERREIRO - GUE/NGL, PT). 

Duas das delegações da comissão deslocaram-se igualmente a duas destas regiões: Martinica, 
em 2007, e Madeira, em 2008 (ver anexo 9).

Em 26 de Abril de 2007, o PE aprovou por ampla maioria a sua resolução legislativa (A6-
0083/2007, relator Duarte FREITAS - PPE-DE, PT), aprovando, sem prejuízo de alterações, 
a proposta de regulamento do Conselho que institui, para o período de 2007 a 2013, um 
regime de compensação dos custos suplementares ligados ao escoamento de determinados 
produtos da pesca dos Açores, da Madeira, das ilhas Canárias e dos departamentos 
franceses da Guiana e da Reunião (recondução do regime de compensação lançado 
originalmente em 1992). Na resolução do PE propõe-se aumentar, mantendo simultaneamente 
a chave de repartição entre os Estados-Membros, o envelope financeiro anual em 2 milhões de 
euros, o qual passaria, assim, de 15 milhões de euros para cerca de 17 milhões de euros. 
Trata-se de ter em conta o aumento dos custos de transporte e das despesas conexas, 
verificado principalmente após 2003, decorrente do aumento acentuado dos preços do 
petróleo, que agrava ainda mais os sobrecustos da ultraperificidade. O PE reitera que o regime 
instituído não deve ser limitado no tempo, visto que esta compensação visa superar obstáculos 
estruturais permanentes decorrentes da ultraperificidade. Para além disso, a compensação não 
deverá ter exclusivamente por base os custos de transporte, não devendo cingir-se a 75 % 
desses custos. Deverá, nomeadamente, poder ser atribuída uma compensação a produtos 
utilizados no tratamento dos produtos da pesca, na medida em que essa compensação não 
constitua uma acumulação de ajudas comunitárias – trata-se, por exemplo, de óleos, sal e 
outros ingredientes utilizados na transformação do pescado. O PE introduziu igualmente 
exigências mais rigorosas no que respeita às disposições relativas à rastreabilidade a fim de 
garantir que só os produtos legais da pesca possam beneficiar das compensações.

Em 21 de Outubro de 2008, o Parlamento aprovou, sem prejuízo de alterações, a proposta 
de regulamento do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.º 639/2004 relativo à gestão 
das frotas de pesca registadas nas regiões ultraperiféricas da Comunidade (A6-0388/2008, 
relator Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). Tendo em conta que a frota nas regiões 
ultraperiféricas é, na sua maioria, composta por embarcações obsoletas, por vezes com mais 
de 30 anos, o PE considera ser indispensável garantir um apoio comunitário à renovação e 
modernização destas frotas, em particular, da frota artesanal, a fim de melhorar as condições 
de conservação do pescado e as condições de trabalho e segurança dos seus profissionais 
nestas regiões. As medidas específicas previstas pelo regulamento em questão devem, de 
acordo com o PE, ter em conta as necessidades específicas do sector das pescas nestas 
regiões. Para além disso, o PE propõe que se conceda um horizonte de tempo mais realista 
para que se possam atingir os resultados pretendidos pela proposta da Comissão. Tendo em 
conta a capacidade limitada dos estaleiros navais, a prorrogação para 31 de Dezembro de 
2009 inicialmente proposta parece-lhe insuficiente, afigurando-se mais adequada uma 
prorrogação, que é proposta, por três anos (31 de Dezembro de 2008 - 31 de Dezembro de 
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2011). O prazo proposto pelo Parlamento foi incluído no Regulamento do Conselho 
1207/2008 de 28 de Novembro de 2008.

VI. A organização comum de mercado (OCM) no sector dos 
produtos da pesca e da aquicultura

No decurso da presente legislatura, o Parlamento Europeu pronunciou-se por diversas vezes 
sobre os problemas ligados à organização comum de mercado (OCM) no sector dos produtos 
da pesca e da aquicultura, nomeadamente no quadro das suas resoluções não legislativas de 
28 de Setembro de 2006 sobre a melhoria da situação económica do sector das pescas e de 19 
de Junho de 2008 sobre a crise no sector das pescas devido à subida do preço dos 
combustíveis (ver ponto IV infra). A 12 de Dezembro de 2007, o PE aprovou uma resolução 
não legislativa especificamente sobre a OCM no sector dos produtos da pesca e da 
aquicultura (A6-0467/2007, relator: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

Nesta última resolução, o PE advoga a necessidade urgente de uma revisão ambiciosa da
OCM dos produtos da pesca a fim de se aumentar o seu contributo para garantir o rendimento 
do sector, a estabilidade dos mercados, a melhoria da comercialização dos produtos da pesca e 
o aumento do seu valor acrescentado. A resolução salienta, nomeadamente, que o contributo 
da OCM dos produtos da pesca para o sector diminuiu, principalmente após a reforma de 
2000, e considera que a inversão desta situação, designadamente através de um reforço 
significativo dos meios financeiros, deve ser um dos principais objectivos de uma futura 
revisão da OCM dos produtos da pesca. O PE entende que a OCM dos produtos da pesca não 
tem contribuído de forma adequada para a melhoria dos preços na primeira venda, que 
registam uma estagnação ou mesmo um decréscimo, desde 2000, nem para uma melhor 
distribuição do valor acrescentando ao longo da cadeia de valor do sector das pescas. O PE 
chama a atenção para a necessidade de os Fundos Estruturais contribuírem para a 
modernização e a criação de infra-estruturas de apoio aos produtores na produção e 
comercialização, tais como unidades de refrigeração, de transformação, de transporte e de 
comercialização/distribuição. O PE exorta igualmente a Comissão a acelerar o processo de 
certificação ecológica dos produtos da pesca (ver ponto III infra), necessária para uma sã e 
leal concorrência entre os agentes económicos, dentro e fora da UE. A Comissão é convidada 
a avaliar o impacto dos produtos importados nos preços de primeira venda e a mostrar maior 
firmeza na sua avaliação das relações comerciais externas, nomeadamente, na implementação 
das medidas de salvaguarda no âmbito da Organização Mundial do Comércio. O PE 
considera, além disso, indispensável a aplicação aos produtos da pesca importados e 
comercializados no mercado interno das mesmas normas e requisitos aplicados aos produtos 
da pesca comunitários.

A Comissão das Pescas organizou, em 5 de Novembro de 2008, uma audição pública sobre 
um dos elementos fundamentais da OCM, as organizações de produtores, com a participação 
de seis convidados em representação de diferentes organizações e de um representante da 
Associação Europeia das Organizações de Produtores (AEOP), na qual foram apresentados 
dois estudos externos, um deles sobre o processo de formação dos preços dos produtos da 
pesca e da aquicultura (ver anexos 8, 12 e 14).

A Comissão Europeia anunciou que apresentaria, em Novembro de 2009, uma proposta 
para uma nova reforma da OCM no sector dos produtos da pesca e da aquicultura. Esta 
reforma reveste uma importância particular no contexto da evolução dos mercados 
comunitários e mundiais e da grave crise social e económica que o sector atravessa. Cumpre 
assinalar que foi recentemente publicado um estudo de avaliação externo encomendado pela 
Comissão sobre a OCM dos produtos da pesca e da aquicultura (estudo disponível no sítio da 
Comissão Europeia na Internet http://ec.europa.eu/fisheries/publications/
studies_reports_fr.htm). A Comissão anunciou ainda, em Julho de 2008, que tenciona 
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instituir um sistema de fiscalização dos preços e encorajar medidas ligadas ao mercado no 
âmbito da OCM visando, nomeadamente, a adaptação da oferta à procura, a melhoria da 
qualidade dos produtos e a maximização do valor do pescado na primeira venda.

VII. Rumo a uma política marítima integrada

Em 7 de Junho de 2006, a Comissão Europeia apresentou o seu Livro Verde “Para uma futura 
política marítima da União: uma visão europeia para os oceanos e os mares" e lançou uma 
ampla consulta sobre esta abordagem. No âmbito do chamado processo de "comissão 
associada" (artigo 47.º do Regimento do PE) com a comissão responsável quanto à matéria de 
fundo (a Comissão dos Transportes e do Turismo), a Comissão das Pescas, representada pelo 
seu co-relator de parecer, Struan STEVENSON (PPE-DE, UK), participou num grupo de 
trabalho reunindo a totalidade das Comissões interessadas (as Comissões TRAN, PECH, 
ENVI, REGI e ITRE), a fim de conseguir um consenso sobre o relatório final (TRAN A6-
0235/2007). Realizou-se uma audição pública conjunta em 20 de Março de 2007, com a 
participação de representantes e especialistas dos diferentes sectores. O parecer da Comissão 
das Pescas foi aprovado em 22 de Maio de 2007.

Na sua resolução não legislativa de 15 de Junho de 2007 sobre o Livro Verde " Para uma 
futura política marítima da União: uma visão europeia para os oceanos e os mares", o PE
manifesta-se favorável a uma política marítima que exorta à integração das políticas, das 
acções e das decisões relativas aos assuntos marítimos e que promovem uma melhor 
coordenação, uma maior abertura e uma cooperação mais estreita entre todos os actores, cujas 
actividades deixam a sua marca nos oceanos e mares europeus. Constata que, sendo a pesca 
um sector económico extremamente regulamentado, será necessário adoptar medidas que 
assegurem que essa regulamentação se traduza em boas práticas e em bons resultados. 
Considera, para além disso, que, para garantir a sustentabilidade, é necessário ter em conta 
numerosos factores que influenciam o estado dos recursos haliêuticos, como as alterações 
climáticas, os predadores, a poluição, a exploração e as perfurações de petróleo e de gás, os 
parques eólicos marítimos, a extracção de areias e de gravilha. Na resolução 
supramencionada, o PE pronuncia-se sobre uma grande diversidade de assuntos, como a 
política costeira e o ordenamento da orla costeira, a criação de zonas marinhas protegidas, a 
interpretação do princípio do rendimento máximo sustentável (RMS), a luta contra as 
devoluções e a pesca INN, um programa de cartografia/planeamento espacial das águas 
comunitárias, o desenvolvimento sustentável da aquicultura e o financiamento da política 
marítima.

Em 3 de Abril de 2008, a Comissão das Pescas aprovou um segundo parecer (relator de 
parecer Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT) destinado à Comissão dos Transportes no 
âmbito do relatório de iniciativa desta mesma comissão sobre uma nova Comunicação da 
Comissão sobre uma política marítima integrada para a União Europeia (relatório TRAN A6-
0163/2008).

Na sua resolução mais recente, de 2 de Setembro de 2008, sobre as pescas e a aquicultura 
no contexto da Gestão Integrada da Zona Costeira na Europa, o PE estima, no âmbito do 
relatório de iniciativa da Comissão das Pescas (A6-0286/2008, relator Ioannis GKLAVAKIS, 
PPE-DE, GR), que os sectores da pesca e da aquicultura devem ser integrados numa 
abordagem transversal que abranja todas as actividades marítimas exercidas nestas zonas e 
que associe os seus representantes às acções ligadas ao desenvolvimento sustentável destas 
zonas, nomeadamente no seio dos pólos de actividades marítimas transnacionais.

O plano de acção elaborado pela Comissão no domínio da política marítima integrada 
identifica um grande número de iniciativas, entre as quais figuram um roteiro para o 
ordenamento do espaço marítimo pelos Estados-Membros, uma rede europeia de pólos de 
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actividades marítimas ("clusters"), uma rede europeia de investigação marinha e uma rede 
europeia de vigilância marítima. A integração da PCP no contexto global desta política é um 
dos temas que se encontram no cerne do debate sobre a futura reforma da PCP (ver também 
os pontos XI e XIV infra).

VIII. A governação

Os Conselhos Consultivos Regionais (CCR) foram previstos no âmbito da reforma da PCP 
aprovada em Dezembro de 2002, tendo o seu quadro jurídico sido definido nos artigos 31º e 
32º do Regulamento de base 2371/2002/CE do Conselho. Foram criados para permitir à PCP 
beneficiar do saber e da experiência dos pescadores e de outras partes interessadas e ter em 
consideração as diferentes situações existentes nas águas comunitárias. No final da quinta 
legislatura, o PE pronunciou-se a favor da proposta de decisão do Conselho que institui os 
CCR no quadro da PCP (a Decisão 2004/585/CE) aquando da sua resolução de 1 de Abril de 
2004 (A5-0167/2004, relator: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

No decurso da sexta legislatura, o PE aprovou duas resoluções que dizem particularmente 
respeito aos CCR, porém, as referências ao papel importante destes órgãos consultivos 
figuram em numerosas outras resoluções, legislativas e não legislativas. A primeira, data de 
26 de Abril de 2007 (A6-0078/07, Relatora: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK) e aprova a 
proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 2004/585/CE, considerando-os como 
organismos que visam o interesse geral, o que implica que os CCR passem a beneficiar de um 
financiamento permanente e não numa base degressiva. A segunda resolução do PE data de 
24 de Abril de 2009 e incide sobre “a governação no âmbito da PCP: o Parlamento 
Europeu, os Conselhos Consultivos Regionais e as outras partes interessadas" (A6-
0187/2009, Relatora: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, UK). Tem nomeadamente em conta a 
Comunicação da Comissão de Junho de 2008 sobre a aplicação da Decisão de 2004 e o 
funcionamento dos CCR. O PE salienta a importância do papel dos CCR, exortando a que 
sejam tomadas medidas com vista a melhorar a sua visibilidade, o seu acesso aos pareceres 
científicos, a sua participação no processo de consulta e o seguimento das suas 
recomendações, bem como a importância de um financiamento adequado. O PE considera 
igualmente que a futura reforma da PCP deverá tirar pleno partido da consolidação dos CCR 
com vista a uma maior descentralização da sua aplicação, a fim de que as medidas comuns 
adoptadas possam ser aplicadas nas diversas zonas, em consonância com as especificidades 
das diferentes pescarias e condições de pesca. Na sua resolução de 24 de Abril de 2009, o PE 
solicita à sua Comissão das Pescas que reforce as suas ligações com os CCR e as suas 
actividades, um desígnio cuja aplicação caberá à futura comissão, a constituir em Julho de 
2009.

A resolução de 24 de Abril de 2009 refere igualmente o papel do CCPA (Comité Consultivo 
da Pesca e da Aquicultura), o qual "tem um papel consultivo que abrange a PCP de uma 
forma global e tem uma dimensão comunitária", ao passo que "o papel dos CCR se limita a 
um aconselhamento especializado nas respectivas áreas de competência".

No âmbito desta resolução, o PE reitera os seus pedidos de uma participação acrescida na 
definição, acompanhamento e evolução da PCP, nomeadamente, através da participação dos 
membros da sua Comissão das Pescas, com o estatuto de observadores, nas reuniões do 
Conselho de Ministros das Pescas bem como nas reuniões das comissões mistas instituídas 
no quadro dos acordos de parceria no sector das pescas.

O papel da governação no contexto da simplificação da PCP foi salientado na resolução não 
legislativa do PE, de 6 de Setembro de 2006, sobre o plano de acção 2006-2008 para a 
simplificação e a melhoria da política comum da pesca (A6-0228/2006, relator: Philippe 
MORILLON - ALDE, FR). 
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Este tema reveste igualmente uma importância crucial no quadro da nova política marítima 
da União e da gestão integrada das zonas costeiras (ver ponto VII supra). A melhoria da 
comunicação entre os cientistas, os decisores e as partes interessadas constitui um outro 
aspecto da governação, tendo merecido uma atenção particular do PE (ver IX infra).

IX. Relações internacionais em matéria de pescas

 Os acordos bilaterais com países terceiros 

Os acordos internacionais de pescas concluídos pela Comunidade Europeia e países terceiros 
são de uma importância crucial, pois as capturas da frota comunitária nestas águas 
ultrapassam 30% do consumo comunitário e geram um volume de actividades superior a mil 
milhões de euros. Para além disso, a frota comunitária de alto mar emprega milhares de 
pessoas, quer nos navios de pesca, quer nas regiões litorais, extremamente dependentes desta 
actividade. Calcula-se que, pelo menos, um emprego directo no sector gere cinco empregos 
indirectos na indústria da transformação ou nos sectores ligados à pesca. 

A reforma da PCP de 2002 permitiu passar dos acordos de pesca tradicionais para uma 
abordagem mais global e mais assente numa cooperação acrescida no quadro dos actuais 
acordos de parceria no domínio da pesca (APP). Estes APP oferecem acesso aos navios da 
União Europeia, mas visam igualmente reforçar a capacidade dos países parceiros de garantir, 
nas suas próprias águas, a sustentabilidade das pescarias (ver a este respeito o parecer, de 27 
de Março de 2008, da Comissão das Pescas - Relatora de parecer FRAGA ESTÉVEZ (PPE-
DE, ES) destinado à Comissão DEVE aquando do seu relatório de iniciativa A6-0137/2008).

No decurso desta legislatura, foram renovados praticamente todos os protocolos de pesca em 
vigor. Para além disso, os acordos existentes foram progressivamente substituídos por acordos 
de parceria, na sequência da nova abordagem introduzida pela reforma de 2002 (o anexo 4.4 
contém a referência às resoluções do PE neste domínio durante a sexta legislatura).

O acordo de cavalheiros concluído em 2006 entre a DG Pescas da Comissão Europeia e a 
Comissão das Pescas (ver anexo 11.1) permitiu melhorar a informação transmitida ao 
Parlamento, quer ao nível quantitativo, quer qualitativo. Um representante da Comissão 
participou, aproximadamente de dois em dois meses, nas reuniões da comissão, a fim de 
fornecer as informações mais recentes sobre as negociações em curso e enumerar os 
principais problemas a ultrapassar, bem como outros elementos úteis para os relatores e outros 
deputados interessados. Os estudos de avaliação, assim como as actas das reuniões das 
Comissões mistas de acompanhamento dos acordos de pesca, são actualmente transmitidos 
com regularidade ao PE para informação.

No entanto, será necessário continuar a melhorar o procedimento institucional no que respeita 
aos acordos de pesca. Com efeito, continuam a persistir problemas relacionados com a 
consulta tardia que obrigam, com demasiada frequência, o PE a trabalhar sob pressão, tendo 
de pronunciar-se em prazos muito curtos. O Parlamento Europeu solicitou por diversas vezes 
a presença dos membros da Comissão das Pescas no seio das Comissões mistas de 
acompanhamento dos acordos. A entrada em vigor do Tratado de Lisboa imporá uma 
cooperação interinstitucional mais estreita, que deverá, nomeadamente, facilitar o acesso do 
Parlamento Europeu em tempo útil a toda e qualquer informação relativa aos acordos de 
pesca, inclusivamente durante os períodos de negociação dos protocolos (ver também o ponto 
XIII infra).
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 Os acordos multilaterais – As organizações regionais de gestão da pesca (ORGP)

Estes acordos visam reforçar a cooperação regional com vista a garantir a conservação e a 
exploração sustentáveis dos recursos haliêuticos em alto mar e das populações de peixes 
transzonais. Possuem igualmente um outro objectivo essencial, a saber, a prevenção da pesca 
ilícita, não declarada e não regulamentada (INN). 

Durante esta legislatura, a União Europeia desempenhou um papel extremamente importante 
como motor destas organizações, encorajando o reforço dos seus mecanismos de gestão e 
procurando participar de forma activa em todas as organizações existentes, quer sectoriais, 
quer relativas a uma zona geográfica específica. Uma das prioridades do Parlamento é a 
aprovação por parte das ORGP de planos de acção uniformes de luta contra a pesca INN
efectuada por navios que arvorem pavilhão de conveniência.

O Parlamento pronunciou-se, durante esta legislatura, sobre a transposição para o direito 
comunitário de diversas decisões e recomendações tomadas no seio das organizações 
regionais de pesca (ver anexo 4.5). 

O PE solicita uma acção mais eficaz e mais célere de transposição das decisões aprovadas no 
seio das ORGP para a ordem jurídica comunitária. Nas duas resoluções, exorta igualmente a 
Comissão e o Conselho a informarem com a devida antecedência o Parlamento das questões 
tratadas nos órgãos decisórios das organizações regionais de pesca que impliquem obrigações 
jurídicas para a Comunidade, o que é indispensável para que o mesmo possa ter uma 
participação efectiva no processo decisório.

Durante a sexta legislatura, o Parlamento emitiu, em 27 de Abril de 2006, um parecer 
favorável sobre a conclusão da Convenção para o reforço da Comissão Interamericana do 
Atum Tropical (A6-0070/06, relator: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT). Para além disso, 
instou, sem êxito, à alteração da base jurídica – do processo de consulta para o processo de 
parecer favorável – no caso da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração, em 
nome da Comunidade Europeia, do Acordo de Pesca para o Oceano Índico Sul (resolução 
legislativa de 1 de Setembro de 2008, A6-315/2008, relator Philippe MORILLON - ALDE, 
FR). O PE interpôs contra o Conselho, em 22 de Dezembro de 2008, um recurso (Processo 
C-566/08) de anulação da sua decisão 2008/780/CE, de 29 de Setembro de 2008, invocando 
que esta decisão deveria ter sido aprovada de acordo com o processo de parecer favorável. O 
Parlamento considera, com efeito, que o acordo em questão cria um quadro institucional 
específico que rege os processos de cooperação e que a base jurídica aplicável é, por 
conseguinte, a prevista no artigo 37º CE, em ligação com o nº 2, primeira frase do primeiro 
parágrafo, e com o nº 3, segundo parágrafo, do artigo 300º do Tratado CE.

X. Investigação e recolha de dados

A recolha sistemática de dados de base fiáveis relativos à pesca constitui a pedra angular da 
avaliação das unidades populacionais de peixes e da consultoria científica e, por conseguinte, 
reveste uma importância fundamental para a execução da PCP.

A fiabilidade dos pareceres científicos e técnicos é um dos problemas recorrentes levantados 
pelos representantes do sector da pesca nas numerosas reuniões e audições organizadas pela 
Comissão das Pescas. Com efeito, muito frequentemente, os profissionais discordam 
totalmente - ou opõem-se mesmo - das avaliações científicas das unidades populacionais em 
que se baseiam as medidas técnicas adoptadas pela Comissão. 
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Ao aprovar a resolução legislativa de 13 de Novembro de 2007 (relatório A6-0407/2007, 
relator Paulo CASACA - PSE, PT), o PE alterou, no âmbito do processo de consulta, a 
proposta de regulamento do Conselho relativo ao estabelecimento de um quadro 
comunitário para a recolha, gestão e utilização dos dados do sector das pescas e para o 
apoio à consultoria científica relacionada com a política comum da pesca. Este regulamento 
estabelece as regras relativas: i) à recolha e à gestão, no quadro de programas plurianuais, de 
dados biológicos, técnicos, ambientais e socioeconómicos relativos ao sector da pesca; ii) à 
utilização de dados relativos ao sector da pesca no quadro da Política Comum da Pesca para 
fins de análise científica. O regulamento estabelece igualmente as disposições com vista à 
melhoria da consultoria científica necessária à execução da PCP.

O processo de consulta (artigo 37.º) é o que se aplica normalmente no quadro da PCP, mas 
quando se trata da elaboração de estatísticas aplica-se o processo de co-decisão, nos termos 
do artigo 285.º do Tratado CE. Durante a sexta legislatura, o PE aprovou, nas suas grandes 
linhas, nos termos do processo de co-decisão e mediante determinadas alterações, a proposta 
de regulamento relativo à apresentação de dados estatísticos sobre desembarques de 
produtos da pesca nos Estados-Membros (posição aprovada em primeira leitura a 15 de 
Junho de 2006 (A6-0169/2006, relator: Philippe MORILLON - ALDE, FR) e a resolução 
sobre a posição comum do Conselho aprovada em 12 de Dezembro de 2006 (A6-0400/06). 
O Regulamento (CE) n.º 1921/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
apresentação de dados estatísticos sobre desembarques de produtos da pesca nos Estados-
Membros e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 1382/91 do Conselho entrou em vigor em 
19 de Janeiro de 2007. Prevê o envio, pelos Estados-Membros, de dados harmonizados sobre 
a quantidade e o valor dos desembarques no seu território, a fim de permitir uma análise do 
mercado dos produtos da pesca, bem como análises económicas mais gerais da situação da 
pesca. Em 31 de Janeiro de 2008, o PE aprovou, em primeira leitura, no âmbito do 
processo de co-decisão, uma resolução legislativa sobre a proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à comunicação pelos Estados-Membros de 
estatísticas sobre a produção aquícola. O texto aprovado em plenária resulta de um acordo 
negociado com o Conselho com base no relatório A6-0001/2008 (relator: Philippe 
MORILLON - ALDE, FR). A aprovação do Regulamento (CE) n.º 762/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, permitirá em princípio obter dados estatísticos 
de maior qualidade sobre a totalidade das actividades aquícolas nos territórios dos Estados-
Membros. A Comissão das Pescas aprovou igualmente três pareceres destinados à Comissão 
dos Assuntos Jurídicos sobre três propostas de reformulação respeitantes a regulamentos 
relativos à comunicação de estatísticas no domínio das pescas (os Regulamentos (CE) n.º 
216/2009, n.º 217/2009 e n.º 218/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
Março de 2009). Todos os regulamentos supramencionados introduzem um novo processo de 
comitologia denominado procedimento de regulamentação com controlo no que se refere às 
medidas previstas ditas "quase-legislativas", às quais o PE poderá opor-se em determinadas 
circunstâncias. 

Em 19 de Fevereiro de 2009, o PE aprovou uma resolução não legislativa sobre a 
investigação aplicada no domínio da política comum das pescas (A6-0016/2009, Relatora: 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) - A resolução convida a Comissão a rever o 7.º 
Programa-Quadro por ocasião da avaliação intercalar, prevista para 2010, prestando a máxima 
atenção aos problemas específicos da pesca e da aquicultura. O PE salienta que, para 
assegurar uma aplicação eficaz da PCP, é necessário levar a cabo programas específicos no 
domínio da investigação aplicada e zelar pelo seu financiamento graças a uma dotação 
orçamental adequada. O Parlamento recomenda que, no domínio da investigação científica 
marinha, seja atribuída prioridade não apenas à investigação que visa conhecer o estado dos 
recursos haliêuticos, mas também aos aspectos ecossistémicos, comerciais, económicos e 
sociais que determinam a gestão das pescarias, revestindo-se todos estes aspectos de um 
interesse crucial. O PE exorta, por fim, a Comissão a promover a criação de uma rede 
europeia estável, com base nas infra-estruturas físicas existentes nos Estados-Membros e 
destinada à observação e à recolha de dados relativos ao meio marinho, que facilitaria o 
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intercâmbio de informações entre os operadores do sector e os organismos de investigação 
europeus e manteria a União numa posição de excelência.

Teve lugar, em 9 de Setembro de 2008, uma conferência pública subordinada ao tema "Um 
diálogo cientistas-pescadores reforçado ao serviço de uma política comum da pesca 
renovada" no seio da Comissão das Pescas (ver anexos 8,13 e 14). O objectivo desta 
conferência era intensificar o diálogo entre cientistas, pescadores, autoridades públicas e 
administrações na elaboração e aplicação das medidas tomadas no âmbito da política comum 
da pesca. Tendo em conta o conflito de interesses evidente entre pescadores e cientistas a 
curto prazo (embora os seus objectivos de longo prazo sejam mais compatíveis), os deputados 
convidaram a Comissão a encorajar uma colaboração mais estreita entre os pescadores e os 
cientistas, a recolher informações específicas sobre a forma como o diálogo entre cientistas e 
pescadores actualmente funciona nos diferentes Estados-Membros e a identificar melhores 
práticas. Todos os participantes concordaram quanto à necessidade de tornar evidente e 
comunicar melhor aos pescadores o seu interesse em ter em conta, na avaliação das suas 
perdas económicas esperadas a curto prazo, o benefício económico que poderão obter a médio 
e longo prazos.

XI. Aspectos orçamentais

O orçamento comunitário é a principal fonte de financiamento público para a indústria da 
pesca, com transferências que se elevam a cerca de mil milhões de euros por ano. Aplica-se,
desde 2004, a orçamentação com base nas actividades, ou seja, desde que todas as rubricas 
orçamentais ligadas à pesca foram reunidas numa só (Capítulo 11 - Assuntos Marítimos e 
Pescas).

A sexta legislatura ficou marcada pela criação do Fundo Europeu das Pescas que alterou a 
estrutura do orçamento da pesca (ver ponto V supra) e pela elaboração das Perspectivas 
Financeiras para o período de 2007-2013.

 Perspectivas Financeiras para o período 2007-2013

O Acordo Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, concluído 
entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, em 17 de Maio de 2006, contém o 
quadro financeiro para os anos 2007-2013 a fim de dar execução à disciplina orçamental. O 
acordo tem igualmente por objectivo a melhoria do processo orçamental anual e a cooperação 
interinstitucional no domínio orçamental.

No seu parecer destinado à Comissão Temporária sobre os desafios políticos e os 
recursos orçamentais da União alargada 2007-2013 (A6-0153/2005, resolução não 
legislativa aprovada em 8 de Junho de 2005), a Comissão das Pescas (relator de parecer 
Paulo CASACA - PSE, PT) considera que o montante final das dotações previstas na rubrica 
2 para a política comum da pesca, ou seja, 7,9 mil milhões de euros para o período 2007-
2013, com um aumento anual de 3% – 909 milhões de euros para o ano 2006, que passarão 
para 1.125 mil milhões de euros em 2013 – é inaceitável pelo facto de não ter em conta, nem 
as necessidades dos novos Estados-Membros, nem as da Europa dos Vinte e Cinco; considera 
que a reforma da PCP, fundada no desenvolvimento sustentável, não poderá tornar-se uma 
realidade na ausência dos financiamentos necessários.

 Alterações do PE

A política da pesca evoluiu ao longo dos cinco anos da actual legislatura. Desde a reforma, os 
pareceres orçamentais dizem respeito a propostas que visam melhorar a aplicação da reforma.
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Para o orçamento de 2005, o Parlamento salientou a importância de se prever um montante 
suficiente para preparar a criação da Agência Comunitária de Controlo das Pescas. Em 2005, 
o Parlamento concentrou-se no reforço do diálogo com a indústria e com o conjunto dos 
meios interessados na política comum da pesca, diálogo que, devido à reforma desta política, 
se tornou uma prioridade. Em 2006, o Parlamento exortou a um financiamento adequado do 
Fundo Europeu das Pescas. Em 2007, o Parlamento pronunciou-se sobre a manutenção da 
percentagem prevista para a investigação haliêutica. Em 2008, o Parlamento propôs o reforço 
das dotações para apoiar a gestão dos recursos haliêuticos (recolha de dados de base).

O Parlamento salientou também a importância da pesca costeira. O PE instou regularmente a 
um financiamento adequado, a fim de responder às necessidades do alargamento, a um 
controlo e a uma vigilância acrescidas, a um melhor equilíbrio dos acordos de pesca 
internacionais, a um apoio acrescido às regiões ultraperiféricas e à investigação com vista à 
elaboração de novas técnicas sustentáveis, inclusivamente em matéria de aquicultura. O 
Parlamento é igualmente favorável a uma cooperação reforçada com as organizações 
regionais de pesca durante o processo decisório.

 Projectos-piloto e acções preparatórias 

Em 2007, o Parlamento lançou a acção preparatória "Política Marítima" com 6,5 milhões 
de euros para um período de dois anos. Esta dotação destina-se a cobrir o trabalho de estudo 
necessário para que seja possível fundar a política marítima emergente num sólido conjunto 
de dados e análises, caso existam lacunas desta matéria e na medida em que estes elementos 
sejam requeridos tendo em vista as avaliações de impacto e a preparação das futuras decisões 
políticas. Este é nomeadamente o caso no que toca às questões socioeconómicas e jurídicas no 
domínio marítimo.

Para o efeito, foram definidos três domínios transversais com vista a uma possível acção 
futura: o ordenamento do espaço marítimo; a integração e a convergência dos sistemas de 
recolha dos dados relativos ao meio marinho; e a vigilância marítima. Estas dotações devem 
igualmente servir para cobrir as despesas ligadas à realização de estudos de viabilidade no 
quadro da elaboração das futuras propostas nestes domínios.

Em 2007, foi igualmente iniciado um projecto-piloto intitulado "Disseminação de redes e 
melhores práticas no domínio da política marítima" com um montante de 4 milhões de 
euros. Estas dotações destinam-se a promover projectos-piloto que visem integrar diferentes 
sistemas de vigilância marítima, reunir dados científicos sobre o mar e disseminar as redes e 
as melhores práticas no domínio da política marítima e da gestão do litoral.

Em 2008, o Parlamento introduziu uma nova acção preparatória intitulada "Observatório 
dos preços de mercado dos produtos da pesca" com 4 milhões de euros. Estas dotações 
destinam-se a financiar a aplicação de um sistema de acompanhamento e de observação da 
fixação dos preços, bem como um processo de avaliação dos produtos da pesca e da 
aquicultura.

XII. As relações interinstitucionais 

As relações com a Comissão europeia e o Comissário responsável foram satisfatórias ao 
longo da legislatura. Cumpre assinalar que a Direcção-Geral competente da Comissão (a 
antiga DG FISH, rebaptizada DG MARE, Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das 
Pescas) conheceu, em 2008, uma reorganização profunda. O Comissário e o Director-Geral da 
DG responsável participaram activamente e de forma regular em várias reuniões da comissão. 
Aplica-se, desde 2006, um acordo de cavalheiros em matéria de informação regular sobre os 
acordos de pesca (ver anexo 11.1). No entanto, será necessário procurar uma melhoria do 
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processo interinstitucional no que se refere aos acordos de pesca. Com efeito, persistem 
alguns problemas relacionados com a consulta tardia, e, frequentemente, o PE viu-se 
confrontado com a necessidade de trabalhar sob pressão dispondo de prazos extremamente 
curtos para se pronunciar. O PE solicitou, por diversas vezes, a participação de membros da 
Comissão das Pescas nas Comissões Mista de Acompanhamento dos acordos. A entrada em 
vigor do Tratado de Lisboa imporá uma cooperação interinstitucional mais estreita que 
deverá, nomeadamente, facilitar o acesso em tempo útil do Parlamento Europeu à informação 
relativa aos acordos de pesca, inclusivamente na fase de negociação dos protocolos, bem 
como à informação relativa à preparação e acompanhamento das reuniões das ORGP.

Os membros da Comissão das Pescas tiveram a oportunidade de participar, na qualidade de 
observadores integrados na delegação da CE, em certas reuniões das ORGP (ver anexo 10). 
Até à data, todavia, não foram admitidos nas reuniões de coordenação interna da delegação da 
CE. Cumpre assinalar que a Comissão, a pedido da Presidência francesa, começou a 
apresentar, desde 2008, propostas de decisão do Conselho sobre as posições comunitárias a 
tomar no seio das ORGP sempre que estas são chamadas a adoptar decisões que tenham 
efeitos jurídicos, em aplicação do segundo parágrafo do n.º 2 do artigo 300.º do Tratado CE. 

As Presidências em exercício do Conselho expuseram com regularidade os seus programas e 
responderam a perguntas dos eurodeputados. Cabe referir dois exemplos importantes de uma 
excelente cooperação com o Conselho em 2008: a realização da Conferência, de 9 de 
Setembro de 2008, subordinada ao tema "Um diálogo cientistas-pescadores reforçado ao 
serviço de uma política comum da pesca renovada", em colaboração com a Presidência 
francesa, e o convite ao Presidente da Comissão das Pescas para a Conferência Ministerial 
sobre a futura reforma da PCP, organizada pela Presidência francesa, na qual pode participar 
activamente, expondo as posições do Parlamento Europeu. Em 2007, sob Presidência 
portuguesa, a Comissão das Pescas do PE foi igualmente convidada a participar activamente 
na conferência interministerial sobre a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) 
que teve lugar a 29 de Outubro de 2007 em Lisboa. Cabe assinalar que, na sua resolução de 
24 de Abril sobre a governação no quadro da PCP, o PE solicitou que membros da Comissão 
das Pescas obtivessem estatuto de observadores nas reuniões do Conselho de Ministros da 
Pesca (ver anexo 11.4). 

O Director executivo da Agência Comunitária de Controlo das Pescas apresentou por 
diversas vezes à comissão os programas e as actividades da Agencia e participou activamente 
nas trocas de impressões que se seguiram. 

XIII. O Tratado de Lisboa e a PCP

A Comissão das Pescas aprovou, em 28 de Maio de 2008, um parecer (Relatora de parecer: 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) destinado à Comissão dos Assuntos Constitucionais 
no quadro do relatório que esta elaborou sobre as novas competências e responsabilidades do 
Parlamento na aplicação do Tratado de Lisboa (relatório AFCO A6-0145/2009, resolução 
do PE de 7 de Maio de 2009).

O Tratado de Lisboa representa, no quadro da política comum da pesca (PCP), uma 
importante modificação do sistema decisório, uma vez que, a contar da sua entrada em vigor, 
o Parlamento deixará de ser um simples órgão de consulta para se tornar, em geral, um 
legislador, partilhando o poder de decisão em pé de igualdade com o Conselho. Neste novo 
cenário, o Parlamento e o Conselho estabelecerão, nos termos do processo legislativo 
ordinário (processo de co-decisão), as disposições necessárias à prossecução dos objectivos 
da PCP (n.º 2 do artigo 43.º do Tratado sobre o Funcionamento da União (TFUE).
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O n.º 3 do artigo 43.º do Tratado TFUE estabelece, em contrapartida, que as medidas relativas 
à fixação dos preços e à repartição das possibilidades de pesca (totais admissíveis de captura e 
quotas) entre os Estados-Membros continuarão a ser da competência exclusiva do Conselho, 
visto que, neste domínio, a participação do Parlamento não será exigida.

Qualquer outra questão que não tenha a ver com a fixação das possibilidades de pesca e a 
repartição das quotas que tivesse figurado de modo formal no regulamento anual, tal como as 
questões relativas às medidas técnicas ou ao esforço de pesca, ou ainda à transposição para o 
direito comunitário de acordos adoptados nas organizações regionais de gestão da pesca 
(ORGP), fundados numa base jurídica própria, deverá ser submetida ao processo legislativo 
ordinário.

A protecção do ambiente insere-se geralmente nas competências partilhadas. A Comissão das 
Pescas, no seu parecer, solicita, por conseguinte, que a expressão "recursos biológicos do 
mar" que figura no artigo 3.º do TFUE, bem como as circunstâncias nas quais a conservação 
se insere nas competências em matéria de "política comum da pesca" sejam clarificadas, de 
molde a que seja possível avaliar com maior precisão o alcance das competências exclusivas.

No domínio dos acordos de pesca internacionais, a principal inovação reside no processo de 
conclusão dos referidos acordos, visto que o novo Tratado estabelece claramente que, antes de 
serem concluídos pelo Conselho, aqueles deverão obter a aprovação do Parlamento. Na 
prática, este direito de veto alarga e reforça, do ponto de vista do Parlamento, as disposições 
aplicáveis actualmente em matéria de parecer favorável, que não digam respeito aos acordos 
com repercussões importantes no orçamento ou que exijam a criação de um quadro 
institucional específico.

Independentemente do que aconteça ao Tratado de Lisboa e das suas novas regras, a 
Comissão das Pescas do PE considera que os processos de negociação e de conclusão dos 
acordos em questão mereceriam ser revisitados. O Parlamento deverá ser informado com rigor 
pela Comissão ao longo da negociação dos acordos. O Parlamento deverá igualmente 
participar na qualidade de observador nas reuniões das Comissões Mistas previstas no quadro 
dos acordos de pesca, e esta possibilidade deverá reflectir-se no acordo interinstitucional (ver 
igualmente a este respeito a resolução do PE de 7 de Maio de 2009 sobre as novas 
competências e responsabilidades do Parlamento na aplicação do Tratado de Lisboa, 
nomeadamente os nº.s 32, 46, 59 e 79).

XIV. Exame de saúde e futuro da reforma da PCP

A última reforma da política comum da pesca (PCP) teve lugar em finais de 2002. Os 
princípios fundamentais desta reforma constam do Regulamento (CE) n.º 2371/2002, de 20 de 
Dezembro de 2002. Este Regulamento estipula que é necessário avaliar o funcionamento da 
política comum da pesca em 2012, a fim de adaptá-la à evolução do sector.

A Comissão acaba de dar início aos processos de consulta a todos os sectores da cadeia da 
pesca (pescadores, indústria de transformação, sectores a montante e a jusante e 
administrações públicas). Publicou ainda um documento de trabalho para servir de base para o 
debate na reunião informal do Conselho, de 29 de Setembro de 2008, e para uma reflexão que 
vise reforçar a eficácia da PCP, garantir a viabilidade económica da frota europeia, preservar 
os recursos haliêuticos, integrar a PCP na política marítima e fornecer géneros alimentícios 
aos consumidores. Em 22 de Abril de 2009, a Comissão aprovou um Livro Verde sobre o 
futuro da PCP da UE, que foi apresentado aquando da reunião de 30 de Abril de 2009 da 
Comissão das Pescas, a última reunião da legislatura.
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A Comissão das Pescas começou, ela também, a efectuar um balanço do funcionamento da 
PCP durante estes últimos anos e a analisar as questões que deverão ser abordadas no quadro 
da nova reforma prevista para 2013.

Nalguns dos seus relatórios de iniciativa aprovados durante a sexta legislatura, bem como nas 
diferentes audições, estudos e grupos de trabalho organizados no quadro desses relatórios, a 
Comissão das Pescas analisou determinados aspectos, por vezes bastante controversos, dos 
temas a debater (ex: o relatório FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007 sobre a aplicação do 
princípio da sustentabilidade nas pescas da União Europeia através do rendimento máximo 
sustentável - RMS, o relatório ATTWOOLL A6- 0060/2008 sobre instrumentos de gestão 
baseados nos direitos de pesca e o relatório GUERREIRO A6-0485/2008 sobre a PCP e a 
abordagem ecossistémica da gestão das pescas - ver ponto III supra).

Em 10 de Fevereiro de 2009, foi organizada uma audição pública sobre este assunto (ver 
anexos 8 e 14) pela Comissão das Pescas com a participação de representantes dos diferentes 
Conselhos Consultivos Regionais (CCR) - CCR do Mar do Norte, CCR para as Águas 
Ocidentais Austrais, CCR da Pesca Longínqua - e de representantes das administrações 
nacionais de certos Estados-Membros (Dinamarca, Espanha, França, Itália, Portugal e Reino 
Unido).

O debate entre os participantes e os deputados pôs em evidência as principais questões sobre 
as quais vão incidir os objectivos da reforma: a adaptação da dimensão da frota à situação dos 
recursos com vista a uma pesca sustentável; a adopção de medidas estruturais e de apoio 
financeiro para garantir a viabilidade do sector; o equilíbrio entre uma regionalização 
crescente, para adaptar melhor as pescas às especificidades de cada zona geográfica, e a 
aplicação de regras claras e uniformes que garantam o princípio da igualdade de tratamento a 
todos os pescadores; o acordo quanto a uma solução satisfatória para os problemas das 
devoluções, que representam um desperdício vergonhoso de recursos alimentares; a revisão 
dos sistemas de gestão da frota para os adaptar à situação variável dos recursos, quer através 
dos totais admissíveis de captura (TAC) e das quotas, quer pelo esforço de pesca, quer ainda 
com recurso a outros regimes de gestão; o reforço do papel da aquicultura na PCP, tendo em 
conta a sua importância crescente no abastecimento do mercado.

Cumpre assinalar que foi publicada, em 8 de Abril de 2008, uma Comunicação da Comissão, 
há muito esperada, intitulada "Um novo ímpeto para a estratégia de desenvolvimento 
sustentável da aquicultura europeia". A Comissão das Pescas organizou, igualmente, em 27 de 
Março de 2008, uma audição pública a este respeito.

De acordo com o Livre Verde, recentemente apresentado, a Comissão efectuará uma síntese 
do debate no primeiro semestre de 2010 e apresentará conclusões sobre a orientação da dar à 
reforma da PCP. Será, então, levada a cabo uma análise de impacto e, posteriormente, após as 
consultas complementares com as partes interessadas, a Comissão elaborará uma proposta de 
novo regulamento de base que será apresentado ao Conselho e ao Parlamento Europeu com o 
conjunto das outras propostas de bases jurídicas no contexto do novo quadro financeiro que 
entrará em vigor em 2013.



DV\784020XM.doc 27/72 PE423.984v01-00

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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ALLISTER James Hugh GR NI
ARNAOUTAKIS Stavros GR PSE
ATTWOOLL Elspeth GB ALDE
AUBERT Marie-Hélène FR Verts/ALE
BUSK Niels DK ALDE
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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
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- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

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

19/06/2008

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

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

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

01/09/2008

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

01/09/2008

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

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

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

04/12/2008

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

04/12/2008

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

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

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

18/02/2009

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

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009
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- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

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

12/03/2009

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

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

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

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

24/04/2009

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

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

06/05/2009

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

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

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

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

16/12/2004

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

14/04/2005

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

14/04/2005

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

09/06/2005

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

23/06/2005

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

13/10/2005

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

15/11/2005

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

14/02/2006

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

15/3/2006

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

16/05/2006

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

07/09/2006

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

28/09/2006

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

28/09/2006

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

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

26/04/2007

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

06/06/2007

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

05/09/2007

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

06/09/2007

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

31/01/2008

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

10/04/2008

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

08/05/2008

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

05/06/2008

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

04/12/2008

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

04/12/2008

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

19/02/2009

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

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

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

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

24/02/2005

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

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

26/04/2007

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

10/07/2008

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

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

23/02/2005

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

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

15/12/2005

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

15/03/2006

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

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

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

10/04/2008

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

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

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

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

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

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

16/12/2004

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

26/05/2005

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

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

13/12/2005

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

15/12/2005

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

14/02/2006

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

15/03/2006

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

27/04/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

06/09/2006

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

06/09/2006

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

27/09/2006

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

30/11/2006

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

01/02/2007

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

24/05/2007

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

24/05/2007

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

19/06/2007

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

19/06/2007
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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



DV\784020EN.doc 44/72 PE423.984

EN

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

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

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

10/02/09

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

Annex 9 - Delegations*

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

Ireland 17-20 March 2008

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

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

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

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

RFO and other meetings Place Dates

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

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West Dartmouth (Nova Scotia, 18-22/09/2006
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Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) Canada)
Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

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

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

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

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

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

Rome (Italy) 9-12/01/2007

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

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

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

Pico (Azores) 14/05/2007

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

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

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

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

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

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

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

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

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

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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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.

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.
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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.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on Fisheries) 
– proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group coordinators of 10 
May 2007

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

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"The European Parliament,"

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

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

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

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

H. whereas all seven RACs are now operational,
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;
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"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

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

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

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

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

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

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

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

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

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)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs
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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’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
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- 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:

- 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)
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- 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)

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)
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- 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)

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)
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- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 
(LEGAPESCA), IT)

- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 
Industrial Fishing Shipowners, PT)

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

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

Meeting of 20 June 2006

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

Meeting of 21 June 2006

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

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

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

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

Public hearing on bluefin tuna:

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

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

Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- 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)
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- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

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

Meeting of 20 November 2006

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

Meeting of 21 November 2006

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

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

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

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

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

Meeting of 25 January 2007

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

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

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

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

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

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international organisations
- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International Council 

for the Exploration of the Sea (ICES)
- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry
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Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

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

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

Meeting of 3 May 2007

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

(on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

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

Meeting of 27-28 June 2007

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

Public hearing on bluefin tuna:

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

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

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

of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

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

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
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- 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)

- 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
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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
- 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)
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- 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

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’:
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- 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 

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)
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Meeting of 7 October 2008

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

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

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation 
850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 

Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed fisheries at ICES 
(International Council for the Exploration of the Sea)

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

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

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

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

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

North Sea Regional Advisory Council

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.
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Meeting of 2 December 2008

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

Meeting of 21 January 2009

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

Meeting of 10-11 February 2009

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

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

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

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

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

Environment, Food and Rural Affairs, UK
- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- 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 
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The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

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

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

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
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Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

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

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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