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I.  Introducere

 Originea Comisiei pentru pescuit

Crearea Comisiei pentru pescuit a fost decisă la data de 21 iulie 1994, în cadrul sesiunii 
constitutive a celei de-a patra legislaturi (1994-1999) a Parlamentului European. Anterior 
acestei date, problemele referitoare la politica comună în domeniul pescuitului (PCP) erau 
gestionate de către un grup de lucru şi, ulterior, de către o subcomisie pentru pescuit 
constituită în cadrul Comisiei pentru agricultură. 

Decizia din 1994 a fost adoptată în temeiul unor raţiuni de ordin practic şi politic. În realitate, 
subcomisia pentru pescuit funcţiona deja ca o comisie adevărată, dar cu inconvenientele 
inerente statutului său de organism dependent de o altă comisie. Pe de altă parte, o presiune 
politică crescândă urmărea să garanteze sectorului de pescuit locul pe care acesta îl merită în 
cadrul organigramei Parlamentului, având în vedere specificitatea acestei politici comunitare 
şi importanţa dobândită pe parcursul extinderilor succesive ale Uniunii.

 Importanţa, conţinutul şi obiectivele PCP

În ciuda unei contribuţii în general limitate a sectorului piscicol la PIB-ul statelor membre, 
impactul său este important din punctul de vedere al sursei de locuri de muncă în regiunile în 
care, adeseori, nu există decât puţine alternative. În plus, sectorul contribuie la furnizarea de 
produse piscicole pe piaţa Uniunii Europene, una dintre cele mai importante din lume. 
Uniunea Europeană constituie una dintre cele mai mari forţe mondiale în sectorul piscicol şi 
al acvaculturii. 

În conformitate cu actualul regulament-cadru al PCP (Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 
al Consiliului din 20 decembrie 2002), aceasta acoperă „conservarea, gestionarea şi 
exploatarea resurselor acvatice vii şi a acvaculturii, precum şi prelucrarea şi comercializarea 
produselor pescăreşti şi de acvacultură”, în cazurile în care asemenea activităţi se desfăşoară 
pe teritoriul statelor membre sau în apele comunitare, sau de către nave comunitare de pescuit 
sau, fără a aduce atingere responsabilităţii primare a statului de pavilion, de resortisanţi ai 
statelor membre. PCP îi revine sarcina de a stabili măsuri coerente referitoare la conservarea, 
gestionarea şi exploatarea resurselor acvatice vii, limitarea impactului pescuitului asupra 
mediului, condiţiile de acces la ape şi la resurse, politica structurală şi gestionarea 
capacităţilor flotei, controlul şi execuţia, acvacultura, organizarea comună a pieţelor şi 
relaţiile externe. Politica comună în domeniul pescuitului trebuie să asigure „o exploatare 
durabilă a resurselor acvatice vii care oferă condiţii economice, de mediu şi sociale durabile.”

Începând cu primele măsuri comune adoptate în acest sector în 1970 şi cu crearea PCP în 
1983, s-a constatat o evoluţie importantă în toate domeniile acestei politici comunitare. În 
ciuda reformei ample din anul 2002, la 27 de ani de la crearea sa PCP se confruntă cu 
provocări semnificative, deoarece trebuie să depăşească punctele sale slabe şi să facă faţă, în 
special, epuizării resurselor şi supracapacităţii flotelor, regresiunii economice şi sociale din 
acest sector, mondializării pieţei produselor piscicole şi de acvacultură, repercusiunilor 
schimbărilor climatice, necesităţii de a da un nou impuls dezvoltării durabile a acvaculturii 
europene, precum şi exigenţelor unei abordări ecosistemice în cadrul noii politici maritime 
integrate şi al pilonului său de mediu, directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”.

 Competenţele şi statutul Comisiei pentru pescuit

În conformitate cu punctul XIV din anexa VI la Regulamentul de procedură al 
Parlamentului European, Comisia pentru pescuit este competentă în chestiuni privind: 
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 „funcţionarea şi dezvoltarea politicii comune în domeniul pescuitului şi gestionarea 
acesteia;

 conservarea resurselor de pescuit;
 organizarea comună a pieţei produselor pescăreşti;
 politica structurală în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, inclusiv instrumentele 

financiare de orientare în domeniul pescuitului;
 acordurile internaţionale privind pescuitul.”

Pe parcursul celei de-a şasea legislaturi, Comisia pentru pescuit a făcut propuneri şi a solicitat 
în mai multe rânduri o reformulare a acestui punct din anexa VI la Regulamentul de procedură 
al PE, cu scopul de a specifica mai clar şi a actualiza descrierea atribuţiilor sale în contextul 
evoluţiilor care au avut loc între timp (a se vedea anexa 11.3 la acest document).

Până în prezent, Comisia pentru pescuit a avut un statut de comisie aşa-numită „neutralizată” 
(un membru titular al acestei comisii putând fi, în acelaşi timp, membru titular al unei alte 
comisii parlamentare şi membru supleant într-o a treia comisie). În cadrul reuniunii sale din 
12 martie 2009, Conferinţa preşedinţilor grupurilor politice din Parlamentul European a decis 
„deneutralizarea” Comisiei pentru pescuit, dând astfel curs unei cereri repetate din partea 
acesteia. Pe de altă parte, aceasta a recomandat limitarea revizuirii anexei VI la Regulamentul 
Parlamentului European „doar la modificările tehnice”. Decizia PE din 6 mai 2009 privind 
acest subiect menţine neschimbat punctul XIV din anexa VI.

 Activităţile Comisiei pentru pescuit

Comisia pentru pescuit a adoptat rapoarte şi avize importante în toate aceste domenii pe 
parcursul acestei legislaturi (anexele 3, 4, 5 şi 6).

Celelalte activităţi ale sale au constat în: 
-  organizarea de audieri publice (anexele 8 şi 14);
-  întrebări cu solicitare de răspuns oral şi proiecte de rezoluţie în şedinţă plenară (anexa 7);
-  organizarea de vizite ale delegaţiilor în mai multe state membre sau în anumite state terţe 

(anexa 9);
-  participarea membrilor în calitate de observatori, la reuniunile anuale ale organizaţiilor 

regionale de pescuit sau la alte reuniuni internaţionale (anexa 10);
-  organizarea de audieri informale şi de întruniri cu reprezentanţii sectorului şi ai altor

organizaţii sau entităţi care prezintă interes în domeniul pescuitului (anexa 14);
-  participarea la seminarii şi conferinţe organizate de alte instituţii;
-  diseminarea în mod regulat de informaţii către membri, prin intermediul unui buletin de 

informaţii The Trawler-Le Chalutier (actualizarea periodică cu ocazia fiecărei reuniuni a 
comisiei);

-  sub responsabilitatea Departamentului tematic competent al Direcţiei generale Politici 
interne ale Uniunii din Parlamentul European („Politici structurale şi de coeziune”) 
organizarea de studii (anexa 12) şi de ateliere/workshop-uri, toate realizate pe parcursul 
celei de-a şasea legislaturi (anexa 13).

În ciuda intervenţiilor sale limitate în procesul legislativ, acestea fiind legate de procedura de 
consultare aplicabilă în mod normal pentru domeniul său de competenţă (articolul 37 din 
Tratatul CE), mai multe propuneri aparţinând Comisiei pentru pescuit au fost luate în 
considerare, în totalitate sau parţial, de către Comisia Europeană sau de către Consiliu sau au 
influenţat uneori, în mod direct sau indirect, deciziile adoptate. Comisia pentru pescuit a 
constituit o platformă importantă de dezbateri şi de presiune politică, dând cuvântul cu mai 
multe ocazii cruciale reprezentanţilor sectorului, fie în cadrul reuniunilor prin intermediul 
audierilor publice, fie în timpul vizitelor delegaţiilor sale în diferite regiuni, în cadrul cărora s-
au stabilit multe contacte cu reprezentanţii sectorului şi cu autorităţile naţionale şi regionale. 
Trebuie să amintim, de asemenea, că în timpul situaţiilor speciale de criză, prin intermediul 
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întrebărilor cu solicitare de răspuns oral adresate Comisiei sau a propunerilor de rezoluţie 
prezentate în cadrul şedinţelor plenare, Comisia pentru pescuit şi membrii acesteia s-au arătat
mereu atenţi şi pregătiţi să intervină pentru apărarea intereselor sectorului. Acest rol deţinut 
de Comisia pentru pescuit a constituit o constantă încă de la înfiinţarea sa şi s-a manifestat şi 
pe parcursul celei de-a şasea legislaturi.

 Provocările celei de-a şaptea legislaturi

Comisia Europeană a demarat o analiză a PCP, prevăzută în Regulamentul-cadru (CE) nr. 
2371/2002, prin adoptarea unui document de lucru în septembrie 2008, publicarea unei Cărţi 
verzi la 22 aprilie 2009 şi lansarea unei ample consultări publice. Noua Comisie pentru 
pescuit va participa, în mod activ, la acest proces şi la elaborarea acestei viitoare reforme. 
Noua Comisie pentru pescuit va participa, în mod activ, la acest proces şi la elaborarea acestei 
viitoare reforme. În plus, după o posibilă intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
Parlamentul European şi Consiliul vor adopta, în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, dispoziţiile necesare pentru realizarea obiectivelor politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP). Această situaţie va implica schimbări majore şi o responsabilitate crescută 
pentru comisia noastră, căreia i se va solicita să se pronunţe în cadrul procedurii de codecizie 
cu privire la problemele de importanţă crucială pentru viitorul PCP. 

Obiectivul acestui document, elaborat de secretariatul Comisiei pentru pescuit este acela de a 
oferi o viziune generală, succintă şi non-exhaustivă asupra activităţii comisiei pe parcursul 
celei de-a şasea legislaturi, în special pentru noii membri ai comisiei. 

II.  Către o aplicare uniformă şi eficientă a PCP

Pe parcursul legislaturilor succesive, PE a criticat lipsa de conformitate cu normele PCP şi a 
solicitat, în mod repetat, o ameliorare a controalelor de către statele membre, o armonizare a 
criteriilor de control şi a sancţiunilor, transparenţa rezultatelor controalelor şi consolidarea 
sistemului de control comunitar. În timpul celei de-a şasea legislaturi, Parlamentul European a 
contribuit în mod activ la consolidarea politicii comunitare de control a PCP, care reprezintă 
unul dintre pilonii fundamentali ai acesteia şi care a cunoscut o evoluţie semnificativă în 
ultimii ani. 

La 23 februarie 2005, PE s-a pronunţat (A6-0022/2005, raportoare: Elspeth ATTWOOLL, 
ALDE, GB) cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a noii 
Agenţii Comunitare pentru Controlul Pescuitului (ACCP), a cărei înfiinţare se înscrie în 
contextul reformei din 2002. Agenţia funcţionează din 2007, iar directorul său executiv a 
participat, în mod regulat, la reuniuni ale Comisiei pentru pescuit cu scopul de a informa 
membrii asupra activităţilor agenţiei. 

La 15 februarie 2007, PE a adoptat o rezoluţie fără caracter legislativ privind punerea în 
aplicare a planului de acţiune al UE împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi 
nereglementat (INN) (A6-0015/2007, raportoare: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, 
FR). Se solicită Comisiei şi statelor membre să îşi intensifice eforturile în vederea punerii în 
aplicare a celor 15 acţiuni menţionate în planul de acţiune al UE privind pescuitul INN 
adoptat în 2002. Printre alte acţiuni recomandate, Comisia este invitată să includă următoarele 
acţiuni în propunerea sa legislativă: întocmirea unui registru comunitar al navelor care 
practică pescuitul INN, care să includă navele care se află pe listele negre ale ORGP 
(Organizaţii regionale de gestionare a pescuitului) şi care ar trebui să faciliteze schimbul de 
informaţii dintre statele membre şi să facă posibilă monitorizarea navelor, luând în 
considerare posibilitatea schimbării pavilionului; penalităţile minime comune pentru 
infracţiunile grave, cu efect de descurajare considerabil, ar trebui să poată fi aplicate în toate 
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statele membre; toate listele negre pe care se înregistrează navale de pescuit şi navele pentru 
transportul peştelui, inclusiv proprietarii sau operatorii lor, adoptate de ORGP, ar trebui să fie 
publicate şi incluse direct în legislaţia comunitară; tuturor navelor care nu aparţin UE, aflate 
pe acele liste, ar trebui să le fie interzis accesul în porturile Comunităţii, cu excepţia cazurilor 
de forţă majoră sau a scopurilor umanitare; provenienţa legală a peştelui trebuie să fie 
demonstrată înainte de a se acorda permisiunea de a fi descărcat în porturile UE sau importat 
pe teritoriul acesteia; Comisia trebuie să se asigure că orice persoană care desfăşoară activităţi 
de pescuit INN nu primeşte niciun fel de ajutor sau subvenţie din fondurile comunitare pentru 
nicio ramură a activităţii sale, iar statele membre trebuie să ia măsuri similare cu privire la 
ajutoarele lor naţionale. În plus, PE solicită Comisiei să acorde ajutor ţărilor în curs de 
dezvoltare, în special celor cu care aceasta a încheiat acorduri de pescuit, pentru ca acestea să-
şi onoreze pe deplin angajamentele legate de planul de acţiune internaţional care are drept 
scop prevenirea pescuitului ilegal. 

Comisia Europeană a prezentat în octombrie 2007 o comunicare şi o propunere de regulament 
privind lupta împotriva pescuitului INN. S-au propus, în special, norme şi condiţii generale 
care vizează menţinerea unui sistem eficient de control de către statul de port, instituirea unui 
sistem de certificare şi alinierea, la nivel comunitar, a tuturor nivelurilor maxime de sancţiune 
care urmează să fie aplicate de către statele membre în caz de încălcări grave ale normelor 
PCP. Contribuţia PE în definirea acestei noi strategii a fost foarte utilă, iar propunerea 
Comisiei include mai multe recomandări cuprinse în rezoluţia fără caracter legislativ a PE din 
15 februarie 2007, menţionată mai sus. La 5 iunie 2008, Parlamentul European a adoptat o 
rezoluţie legislativă privind propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui 
sistem comunitar de prevenire, descurajare şi eliminare a pescuitului ilegal, nedeclarat şi 
nereglementat (INN) (A6-0193/2008, raportoare: Marie-Hélène AUBERT - Verts/ALE, 
FR). Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 a fost adoptat de către Consiliu în septembrie 2008 şi 
se va aplica începând cu 1 februarie 2010. Împreună cu Regulamentul (CE) nr. 1006/2008 al 
Consiliului din 28 septembrie 2008 privind autorizaţiile pentru activităţi de pescuit ale 
navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi accesul navelor ţărilor terţe în 
apele comunitare (a se vedea în acest sens rezoluţia legislativă a PE din 10 aprilie 2008, 
(A6-0072/2008, raportor Philippe MORILLON ALDE, FR) şi viitorul regulament de 
instituire a unui sistem comunitar de control (a se vedea mai jos), Regulamentul (CE) nr. 
1005/2008 constituie un element esenţial al politicii comunitare de control a PCP. 

În sfârşit, la 22 aprilie 2009, PE a adoptat rezoluţia legislativă referitoare la propunerea de 
regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea 
respectării reglementărilor politicii comune în domeniul pescuitului (A6-0253/2009, 
raportor Raul ROMEVA – Verts/ALE, ES). PE susţine propunerea Comisiei, propunând, în 
acelaşi timp, un pachet de amendamente privind, în special, prelungirea până în iulie 2013 a 
datei de aplicare a anumitor dispoziţii referitoare la navele de dimensiuni cuprinse între 10 şi 
15 metri, punerea în aplicare a unui ajutor financiar, cofinanţat de la bugetul comunitar în 
proporţie de 80%, pentru instalarea de dispozitive de supraveghere a navelor şi instalarea de 
jurnale de bord electronice, creşterea marjei de eroare tolerată a estimărilor înregistrate în 
jurnalele de bord de la 5 la 10%, eliminarea anumitor dispoziţii prin care i se atribuie 
Comisiei competenţe pentru închiderea pescuitului în timp real, reducerea cotelor statelor 
membre sau refuzul schimbului de cote. În materie de pescuit recreativ, un subiect foarte 
controversat, PE consideră că supunerea pescuitului comercial la controale şi limite stricte ar 
fi discriminatorie, la fel ca şi scutirea pescuitului în scopuri necomerciale de la aplicarea 
aceloraşi practici. În conformitate cu soluţia de compromis propusă, acesta estimează că, în 
termen de doi ani de la data intrării în vigoare a regulamentului respectiv, statele membre ar 
putea evalua impactul pescuitului recreativ practicat în apele lor şi ar putea aduce aceste 
informaţii la cunoştinţa Comisiei. Pe baza avizelor din partea comitetului ştiinţific, tehnic şi 
economic pentru pescuit, statul membru în cauză şi Comisia ar trebui să stabilească tipurile de 
pescuit recreativ care au un impact semnificativ asupra stocurilor. Pentru tipurile de pescuit 
care au un impact semnificativ, statul membru în cauză, în strânsă cooperare cu Comisia, ar 
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trebui să elaboreze un sistem de control pentru a evalua cu exactitate volumul total al 
capturilor realizate pentru fiecare stoc în cadrul pescuitului recreativ. În cazul în care se 
dovedeşte că un tip de pescuit recreativ are un impact semnificativ, capturile respective vor fi 
atribuite cotei statului membru de pavilion. Statul membru în cauză poate determina cota-
parte pe care o rezervă exclusiv pentru pescuitul recreativ. În principiu, adoptarea prezentului 
regulament de către Consiliu este prevăzută pentru următoarele luni, pe parcursul celei de-a 
şaptea legislaturi. Propunerea în cauză prevede, de asemenea, prelungirea mandatului 
Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului. 

III.  Conservarea resurselor

Reforma PCP, efectuată în 2002, a privilegiat o viziune pe termen mai lung asupra gestionării 
pescuitului. Astfel, reforma a prevăzut elaborarea de planuri multianuale de redresare a 
stocurilor care se plasau în afara limitelor biologice de siguranţă şi planuri multianuale de 
gestionare a altor stocuri, precum şi aplicarea progresivă a unei metode de gestionare în 
domeniul pescuitului bazată pe ecosisteme. 

Planurile multianuale de gestionare a stocurilor constituie, în prezent, un element cheie al 
PCP, iar Parlamentul European a fost invitat să se pronunţe, pe parcursul legislaturii, cu 
privire la o serie de propuneri ale Comisiei în acest domeniu. 

 Planurile de gestionare şi de redresare (2004-2009)

 Raportul MORILLON (ALDE, FR) referitor la propunerea de regulament al Consiliului 
de stabilire a unor măsuri de refacere a stocurilor de limbă-de-mare în partea de vest a 
Canalului Mânecii şi în Golful Gascogne (A6-0050/05): rezoluţia legislativă din 
14.04.2005.

 Raportul MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului de instituire a unor măsuri de refacere a stocurilor de merluciu austral şi de 
langustină în Marea Cantabrică şi la vest de Peninsula Iberică (A6-0051/05): rezoluţia 
legislativă din 14.04.2005.

 Raportul KRISTENSEN (PSE, DK) referitor la propunerea de regulament al Consiliului 
de stabilire a unui plan de redresare a stocurilor de halibut negru în cadrul Organizaţiei de 
Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (A6-0116/05): rezoluţia legislativă din 23.06.2005.

 Raportul MAAT ( PPE-DE, NL) referitor la propunerea de regulament al Consiliului de 
stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor europene de anghilă europeană (A6-
0140/06): rezoluţia legislativă din 16.05.2006 (la 15.11.2005, PE adoptase deja o 
rezoluţie fără caracter legislativ referitoare la un plan de acţiune comunitară privind 
redresarea stocurilor de anghilă, raportul MAAT A6-0284/2005)

 Raportul MAAT (PPE-DE, NL) referitor la propunerea de regulament al Consiliului de 
stabilire a unui plan de gestionare pentru zonele piscicole în care se exploatează rezerve 
de cambulă şi limbă-de-mare din Marea Nordului (A6-0265/2006): rezoluţia legislativă 
din 28.09.2006 

 Raportul CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului privind stabilirea unui plan multianual pentru stocurile de cod din Marea 
Baltică (A6-0163/2007): rezoluţia legislativă din 06.06.2007.

 Raportul BRAGHETTO (PPE-DE, IT) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului de stabilire a unui plan multianual de redresare pentru tonul roşu din Oceanul 
Atlantic de Est şi din Marea Mediterană (A6-0408/07): rezoluţia legislativă din 
14.11.2007..

 Raportul BUSK (ALDE, DK) referitor la propunerea de regulament al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2004 privind refacerea rezervelor de cod (A6-
0340/08): rezoluţia legislativă din 20.10.2008.
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 Raportul STEVENSON (PPE-DE, GB) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul 
Scoţiei (A6-0433/08): rezoluţia legislativă din 04.12.2008.

 Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui plan 
multianual de redresare a stocurilor de ton roşu din Oceanul Atlantic de est şi din Marea 
Mediterană (CNS/2009/0029): rezoluţia legislativă din 12.03.2009, adoptată în cadrul 
aplicării procedurii de urgenţă. 

În rezoluţiile sale legislative citate mai sus, Parlamentul a propus amendamente care vizează, 
în special, introducerea unei flexibilităţi sporite în aplicarea normelor prevăzute prin 
propunerile Comisiei, posibilitatea unei implicări mai importante a sectorului şi a organelor 
consultative în punerea în aplicare şi evaluarea deciziilor, luarea în considerare a 
specificităţilor regionale şi a particularităţilor fiecărei zone de pescuit, limitarea 
repercusiunilor socio-economice a măsurilor preconizate, precum şi atragerea atenţiei, dacă 
este cazul, asupra lacunelor privind datele ştiinţifice disponibile. Amendamentele PE s-au 
referit, îndeosebi, în funcţie de planul respectiv, la indicatorii maximali ai variaţiilor anuale 
ale TAC, la criteriile pentru stabilirea efortului de pescuit, la numărul de zile pe mare, precum 
şi, în anumite cazuri, cum ar fi cel privind planul de redresare pentru tonul roşu, la măsuri 
care vizează consolidarea controlului aplicării planului în cauză. 

 Pentru un pescuit durabil şi responsabil: principalele rapoarte adoptate
(2004-2009)

Pe de altă parte, Parlamentul European a adoptat o poziţie privind o serie de subiecte strâns 
legate de protecţia şi conservarea resurselor halieutice, în contextul unui pescuit responsabil şi 
care respectă principiile de durabilitate. Aceste rapoarte, însoţite uneori de realizarea de 
audieri şi/sau studii şi ateliere de lucru (a se vedea anexele 8, 12 şi 13) s-au axat, în special, pe 
măsurile tehnice aplicabile şi pe instrumentele de gestionare care să favorizeze un pescuit 
durabil, precum şi pe adoptarea de măsuri necesare pentru o mai bună protecţie a 
ecosistemelor marine. Printre aceste rapoarte, putem cita următoarele:

Raportul FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului privind măsurile de gestionare a exploatării durabile a resurselor halieutice din 
Marea Mediterană (A6-0112/05): rezoluţia legislativă din 09.06.2005 - La sfârşitul 
legislaturii anterioare, propunerea Comisiei a fost respinsă de către Comisia pentru pescuit, 
deoarece s-a apreciat că aceasta nu ţine cont suficient de specificitatea pescuitului în Marea 
Mediterană şi de flota sa, fiind considerată deficitară din punctul de vedere al consultărilor cu 
părţile interesate. În cadrul şedinţei plenare din 1 aprilie 2004, propunerea nu a întrunit 
majoritatea voturilor exprimate, însă Comisia nu a retras-o, propunerea fiind trimisă din nou 
Parlamentului la începutul noii legislaturi. În cadrul acestui raport, s-a ajuns la un compromis 
în măsură să stabilească o gestionare satisfăcătore a resurselor halieutice, în special pentru 
pescuitul tonului, pentru uneltele de pescuit utilizate în cadrul pescuitului de coastă, precum şi 
sub aspectul cantităţilor minime ale capturilor compatibile cu mărimea ochiurilor şi cu 
caracteristicile năvoadelor autorizate. 

Raportul CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) referitor la propunerea de regulament al 
Consiliului privind conservarea, prin intermediul măsurilor tehnice, a resurselor 
halieutice din apele Mării Baltice şi din strâmtorile Belts şi Sound (A6-0265/05): rezoluţia 
legislativă din 13.10.2005 – Raport iniţial foarte controversat. S-a ajuns la soluţii de 
compromis pentru a asigura o mai bună conservare a resurselor în această regiune, în special 
în ceea ce priveşte uneltele de pescuit şi dimensiunea minimă a capturilor.

Raportul STIHLER (PSE, GB) privind revizuirea anumitor restricţii de acces în cadrul 
PCP (Insulele Shetland/rezervele de cambulă) (A6-0016/06): rezoluţia fără caracter 
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legislativ din 14.02.2006 - Prin adoptarea acestui raport din proprie iniţiativă, Parlamentul a 
confirmat sprijinul său pentru decizia Comisiei de a menţine rezervele respective din Insulele 
Shetland şi rezervele de cambulă, în urma unei vaste consultări a tuturor părţilor interesate. 
Acest raport a evidenţiat, de asemenea, rolul important al Consiliului consultativ regional 
(CCR) pentru Marea Nordului în gestionarea pescuitului. Prin urmare, se consideră că o 
consultare a CCR este utilă pentru evaluarea unor eventuale rezerve ulterioare în această zonă 
maritimă. 

Raportul FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES)) privind o abordare comunitară în materie de 
programe de etichetare ecologică a produselor pescăreşti (A6-0219/06): rezoluţia fără 
caracter legislativ din 07.09.2006 - În rezoluţia sa, Parlamentul a solicitat punerea rapidă în 
aplicare a unei abordări comunitare în materie de programe de etichetare ecologică pentru 
produsele pescăreşti şi de acvacultură. În acelaşi timp, acesta şi-a exprimat regretul cu privire 
la faptul că întârzierea acestei acţiuni a condus la o proliferare a etichetelor ecologice mai 
mult sau mai puţin serioase, fără un control public şi prezentând un pericol de scădere a 
credibilităţii şi de confuzie în rândul consumatorilor şi al producătorilor. În 2008, Comisia a 
semnalat intenţia sa de a prezenta un regulament privind o etichetare ecologică a produselor 
pescăreşti în cursul primului semestru al anului 2009, însă ulterior a renunţat la aceasta în 
favoarea unei propuneri „orizontale” de etichetare ecologică comunitară [COM (2008) 0401]
care să acopere majoritatea produselor, inclusiv cele pescăreşti (a se vedea raportul 
A6-105/2009 al comisiei ENVI şi propunerea respinsă în primă lectură de către Parlamentul 
European la 2 aprilie 2009). Comisia pentru pescuit şi alte părţi interesate şi-au exprimat în 
mod clar obiecţiile cu privire la această abordare, iar în final s-a ajuns la un compromis care 
conţine două aspecte. Pe de o parte, Comisia s-a angajat să prezinte, până la sfârşitul anului 
2009, o propunere „specifică” de etichetare a produselor pescăreşti, care să ateste, în 
principal, faptul că aceste produse sunt rezultatul unui pescuit durabil („din năvod în port”). 
Pe de altă parte, punerea în aplicare a regulamentului „orizontal” privind etichetarea ecologică 
a produselor pescăreşti se va concentra, îndeosebi, asupra condiţiilor de prelucrare, de 
ambalare şi de transport („din port în farfurie”) şi va depinde, în orice caz, de rezultatele 
studiului de fezabilitate pe care Comisia s-a angajat să-l efectueze şi să-l prezinte înainte de 
sfârşitul anului 2011. 

Raportul FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) privind aplicarea principiului durabilităţii 
pescuitului în UE cu ajutorul randamentului maxim durabil (RMD) (A6-0298/2007): 
rezoluţia fără caracter legislativ din 06.09.2007 - Acest raport din proprie iniţiativă (pentru 
pregătirea căruia s-a organizat o audiere publică – a se vedea anexele 8 şi 14) a pledat pentru 
o politică în domeniul pescuitului mai bine adaptată capacităţii biologice a resurselor 
halieutice în curs de redresare. Parlamentul a considerat că o propunere care viza instaurarea 
RMD nu era încă suficient de matură, subliniind, în special, necesitatea de a stabili un sistem 
de acces la resurse, care să favorizeze durabilitatea, să simplifice măsurile tehnice şi să 
împiedice aruncarea înapoi în mare a capturilor. O mai mare flexibilitate este considerată ca 
fiind benefică pentru competitivitatea sectorului, în care orice modificare a sistemului de 
gestionare ar trebui să se bazeze, în mod obligatoriu, pe mecanisme de compensare adecvate 
din punct de vedere financiar. 

Raportul SCHLYTER (Verts/ALE, SV) referitor la o politică de reducere a capturilor 
accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de 
pescuit din Europa (A6-0495/2007): rezoluţia fără caracter legislativ din 31.01.2008) -
Acest raport din proprie iniţiativă vizează o problemă fundamentală şi de amploare mondială 
pentru sectorul pescuitului: capturile aruncate înapoi în mare, al căror volum anual, estimat 
între 7 şi 27 de milioane de tone, reprezintă până la un sfert din totalitatea capturilor. Un 
asemenea volum de capturi aruncate înapoi în mare nu numai că produce daune asupra 
mediului, ci împiedică, de asemenea, refacerea stocurilor epuizate şi implică un cost ridicat 
pentru sectorul pescuitului în materie de timp şi de energie preţioasă. Deşi cauzele capturilor 
aruncate înapoi în mare diferă de la o activitate de pescuit la alta, soluţiile ar trebui, de 
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asemenea, să fie specifice diferitelor realităţi. Prin urmare, Comisia, statele membre şi 
operatorii din acest sector au fost invitaţi să ia în considerare punerea în aplicare a unor 
stimulente proprii în vederea îmbunătăţirii practicilor actuale de pescuit, inclusiv o creştere a 
numărului de zile pe mare, accesul preferenţial la unele zone pentru navele care folosesc 
unelte mai selective sau lansarea unor proiecte pilot clar definite şi cuantificabile de reducere 
a capturilor aruncate înapoi în mare. Interdicţia aruncării înapoi în mare a capturilor pentru o 
activitate de pescuit ar trebui luată în considerare doar în cazul în care nu există alte soluţii, la 
5 ani de la intrarea în vigoare a noilor norme. 

Raportul ATTWOOLL (ALDE, GB) privind instrumentele de gestionare bazate pe 
drepturile de pescuit (A6-0060/08): rezoluţia fără caracter legislativ din 10.04.2008 - Ca 
răspuns la o comunicare a Comisiei pe aceeaşi temă, acest raport din proprie iniţiativă (în 
cadrul căruia a fost organizat un atelier de lucru la cererea Comisiei pentru pescuit - a se 
vedea anexa 13), a subliniat avantajele şi dezavantajele sistemelor care folosesc instrumente 
de gestionare bazate pe drepturile de pescuit. Recunoscând faptul că experimentele cu privire 
la gestionarea prin intermediul drepturilor de pescuit, efectuate în statele membre care au 
aplicat astfel de sisteme, au produs efecte pozitive din multe puncte de vedere, rezoluţia 
subliniază, de asemenea, gradul de complexitate ridicat şi dificultăţile pe care le-ar implica 
trecerea la un sistem unitar, realizat fie prin armonizarea practicilor statelor membre, fie prin 
gestionarea la nivel comunitar. Parlamentul consideră că este necesar să fie constatate efectele 
pe care astfel de schimbări le-ar putea avea, în special în ceea ce priveşte stabilitatea relativă 
şi rolul acesteia în menţinerea viabilităţii comunităţilor dependente de pescuit, gradul de 
concentrare a acestor drepturi ca proprietate deţinută şi consecinţele socio-economice care ar 
rezulta din aceasta. Comisia este invitată să efectueze o analiză completă a sistemelor de 
gestionare care funcţionează în prezent în statele membre. Parlamentul European consideră că 
perioada stabilită pentru dezbatere este prea scurtă şi solicită ca aceasta să fie extinsă, astfel 
încât diferitele soluţii disponibile, precum şi consecinţele acestora, să fie evaluate şi studiate 
în mod corespunzător. Trebuie de subliniat faptul că recent a fost publicat un studiu extern 
privind acest subiect, la cererea Comisiei (studiu disponibil pe pagina web a Comisiei 
Europene http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies
_reports_fr.htm).

Raportul MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) privind gestionarea rezervelor de peşti de 
adâncime (A6-0103/2008): rezoluţia fără caracter legislativ din 08.05.2008 - În cadrul 
acestui raport, a fost organizat, de asemenea, un atelier de lucru la cererea Comisiei pentru 
pescuit (a se vedea anexa 13). În rezoluţia sa privind acest subiect, Parlamentul European a 
invitat Comisia să implementeze programe pentru colectarea de informaţii ştiinţifice, prin 
intermediul navelor de cercetare, şi să realizeze o evaluare socio-economică a activităţilor de 
pescuit de adâncime, precum şi o analiză a impactului pe care noi reduceri ale efortului de 
pescuit l-ar avea asupra sectorului. La rândul lor, Comisia şi statele membre au fost invitate să 
elaboreze principii directoare comune şi să facă schimb de bune practici, pentru a realiza o 
mai bună punere în aplicare a măsurilor pentru combaterea pescuitului ilegal şi a 
comercializării capturilor ilegale pe pieţele europene, precum şi să promoveze metode de 
pescuit mai ecologice, care să nu afecteze negativ mediul şi biodiversitatea ecologică în urma 
capturilor accesorii.

Raportul FREITAS (PPE-DE, PT) referitor la propunerea de regulament al Consiliului 
privind protecţia ecosistemelor marine vulnerabile din marea liberă împotriva efectelor 
nocive ale uneltelor de pescuit de fund (A6-0183/2008, rezoluţia legislativă din 05.06.2008) 
- Această propunere de regulament transpune recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite 
privind măsurile de eliminare a practicilor de pescuit distructive care pun în pericol 
ecosistemele marine vulnerabile din marea liberă (Rezoluţia 61/105 din 8 decembrie 2006). 
Propunerea adoptată se aplică navelor comunitare care îşi desfăşoară activitatea în marea 
liberă în zone care nu sunt reglementate de către o organizaţie regională de gestionare a 
pescuitului (ORGP) şi care, prin urmare, trebuie reglementate unilateral de către statul de 
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pavilion. Amendamentele Parlamentului s-au axat pe lipsa stabilirii unei adâncimi maxime 
pentru utilizarea uneltelor de fund, pe delimitarea uneltelor de fund implicate, precum şi pe 
trimiterea la eforturile depuse de FAO, în timp ce propunerea de a reduce numărul de 
observatori nu a fost adoptată.

Raportul KINDERMANN (PSE, DE) referitor la un „plan european de gestionare a 
efectivelor de cormorani” pentru minimizarea impactului tot mai mare al acestora asupra 
efectivelor piscicole, pescuitului şi acvaculturii (A6-0434/08, rezoluţia fără caracter 
legislativ din 04.12.2008) ) - Întrucât efectivele de cormorani au crescut enorm pe parcursul 
ultimilor ani, acest lucru provoacă pierderi durabile fermelor acvatice şi rezervelor de 
numeroase specii de peşti sălbatici din apele interne şi din apele de coastă ale multor state 
membre. În acest raport din proprie iniţiativă, Parlamentul European a solicitat Comisiei şi 
statelor membre să intensifice eforturile bugetare şi de cooperare, la nivel ştiinţific şi 
administrativ, în vederea elaborării unui plan european de gestionare a efectivelor de 
cormorani. Colectarea de date fiabile şi universal recunoscute privind aceste efective 
reprezintă primul pas indispensabil, în perspectiva unei monitorizări regulate a acestor păsări, 
pentru a echilibra măsurile destinate să protejeze această specie de păsări cu cele care sunt în 
măsură să garanteze protecţia peştilor sălbatici din apele interne şi viabilitatea activităţilor de 
acvacultură. 

Raportul GUERREIRO (GUE/NGL, PT) referitor la politica comună în domeniul 
pescuitului (PCP) şi la abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului (A6-0485/2008): 
rezoluţia fără caracter legislativ din 13.01.2009 - La cererea Comisiei pentru pescuit, a fost 
organizat un atelier de lucru pe această temă (a se vedea anexa 13). În rezoluţia sa legată de 
dezbaterea cu privire la posibila reformă a PCP, PE a remarcat faptul că fiecare politică în 
domeniul pescuitului ar trebui să ţină seama de aspecte de ordin social, ecologic şi economic, 
printr-o abordare integrată şi echilibrată. Necesităţile alimentare ale fiecărui stat membru, 
protejarea viabilităţii sectorului pescuitului şi a comunităţilor de pescari, precum şi 
durabilitatea ecosistemelor marine nu sunt considerate drept obiective ireconciliabile. 
Parlamentul European îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu posibilitatea unor
schimbări aduse PCP în sensul promovării concentrării activităţii de pescuit, în special în ceea 
ce priveşte dreptul de acces la resurse, şi subliniază că reducerea şi concentrarea cotelor în 
mâinile unui număr restrâns de operatori nu garantează reducerea efortului de pescuit, ci 
favorizează concentrarea exploatării resurselor halieutice. Comisia este invitată să studieze 
diferitele instrumente de gestionare a pescuitului, garantând în acelaşi timp că instrumentele 
care există în prezent nu vor fi modificate înainte de apariţia unei alternative care să garanteze 
o exploatare mai adecvată a resurselor. În plus, Parlamentul European consideră că este vital 
să se menţină derogarea privind accesul la zona aparţinând apelor teritoriale la o distanţă de 
cel puţin 12 mile, ca o modalitate de a încuraja durabilitatea ecosistemelor marine de coastă, 
activităţile de pescuit tradiţionale şi supravieţuirea comunităţilor de pescari şi solicită ca 
această derogare să capete un caracter permanent. De asemenea, acesta consideră că 
măsurarea efortului de pescuit în mod uniform, fără a ţine seama de diversitatea flotelor şi a 
instrumentelor de pescuit, este insuficientă, şi că pentru controlarea efortului de pescuit 
trebuie să se ţină seama de diferitele specii, de diferitele unelte de pescuit şi de evaluarea 
impactului capturilor din fiecare specie. PE concluzionează, în special, că una din primele 
misiuni care trebuie îndeplinite în domeniul gestionării activităţii de pescuit este să se 
evalueze ştiinţific dacă există flote supradimensionate şi resurse exploatate excesiv şi, dacă 
este cazul, acestea să fie identificate în vederea adoptării unor măsuri specifice 
corespunzătoare. 

Raportul VISSER (PPE-DE, NL) referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind 
conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice (A6-0206/2009, rezoluţia legislativă 
din 22.04.2009) ) - Obiectivul acestei propuneri este de a simplifica cadrul legislativ actual 
privind conservarea resurselor halieutice. Abordarea propusă constă în adoptarea unui 
regulament-cadru al Consiliului care cuprinde principii şi dispoziţii generale care ar fi urmate 
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de adoptarea de regulamente suplimentare de către Comisie, care să conţină norme tehnice 
specifice pentru fiecare zonă aferentă unui Consiliu consultativ regional (CCR). În cadrul 
acestui raport, Comisia pentru pescuit a organizat o audiere publică şi a solicitat realizarea 
unui studiu (anexa 8 şi 12). Parlamentul European a adoptat amendamente prin care propune, 
în special, dispoziţii mai flexibile pentru combinaţiile de năvoade şi prin care stabileşte o serie 
de subiecte în privinţa cărora adoptarea deciziilor necesare rămâne de competenţa Consiliului 
(şi nu a Comisiei, în cadrul procedurii de comitologie). În conformitate cu un alt amendament, 
Consiliul ar trebui să adopte, la propunerea Comisiei şi în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 37 din tratat, măsurile care se aplică, în special, diferitelor regiuni ce 
corespund diverselor Consilii consultative regionale (CCR). Amendamentele PE reflectă 
preocuparea de a garanta faptul că recurgerea mai frecventă la măsurile luate prin comitologie 
se limitează la elementele neesenţiale şi cu caracter pur tehnic şi că acest lucru nu afectează 
existenţa unor norme generale uniforme şi nediscriminatorii, şi nici echilibrul legislativ 
instituţional. 

IV.  Pentru ameliorarea situaţiei economice şi sociale a sectorului

În ultimii ani, situaţia economică a numeroase întreprinderi de pescuit s-a deteriorat din cauza 
unei combinaţii de factori diferiţi, în special din cauza reducerii capturilor, generată de starea 
proastă a resurselor halieutice şi de restricţiile privind accesul la unele dintre acestea, a din 
cauza creşterii costurilor legate de preţurile carburanţilor, a stagnării preţurilor la prima 
vânzare, precum şi a evoluţiei pieţelor, care suferă de pe urma impactului importurilor 
provenite din ţările terţe, a concentrării crescute la nivelul distribuţiei şi a crizei financiare. 

În mai multe rapoarte din proprie iniţiativă, Comisia pentru pescuit a ţinut seama de această 
situaţie şi a solicitat Comisiei să ia măsuri pe termen scurt, mediu şi lung pentru a limita 
consecinţele şi a găsi modalităţi de a păstra viabilitatea acestui sector. 

În rezoluţia sa fără caracter legislativ din 28 septembrie 2006 privind ameliorarea situaţiei 
economice din sectorul pescuitului (A6-0266/2006, raportor: Pedro GUERREIRO -
GUE/NGL, PT), PE a propus adoptarea de măsuri concrete şi imediate care vizează 
remedierea creşterii preţurilor carburanţilor, în special: crearea unui fond de garantare, 
cofinanţat la nivel comunitar, care să poată asigura stabilitatea preţurilor carburanţilor, 
precum şi acordarea către companii a unei indemnizaţii provizorii compensatorii; acordarea 
de reduceri fiscale, în special în scopul garantării competitivităţii flotei Uniunii Europene care 
practică activităţi de pescuit în afara apelor comunitare; mărirea urgentă a plafoanelor 
ajutoarelor „de minimis” pentru sectorul pescuitului. Printre măsurile pe termen mediu şi 
lung, PE propune, în rezoluţia sa, un „plan cuprinzător care vizează reducerea consumului de 
energie al flotei”. Parlamentul European doreşte ca noul Fond european pentru pescuit (FEP) 
să continue să acorde ajutor pentru renovarea şi modernizarea flotei de pescuit, în primul rând 
în ceea ce priveşte pescuitul costier la scară mică şi pescuitul artizanal şi consideră inadecvată 
finanţarea din resurse financiare comunitare alocate sectorului pescuitului. Comisia este 
invitată să prezinte o propunere care are drept obiectiv crearea unui program comunitar pentru 
sprijinirea pescuitului costier la scară mică şi a pescuitului artizanal. De asemenea, 
Parlamentul European consideră ca fiind fundamentale: adoptarea de măsuri pentru a 
consolida lupta împotriva pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, promovarea 
cercetării şi a investiţiilor care să poată contribui la reducerea drastică a sectorului pescuitului, 
prezentarea de propuneri de revizuire a organizării comune a pieţelor (OCP) produselor 
pescăreşti, prin introducerea de mecanisme care vor permite îmbunătăţirea preţurilor pe piaţă 
la prima vânzare şi promovarea unei repartizări echitabile a valorii adăugate pe lanţul valoric, 
precum şi susţinerea participării pescarilor în procesul de luare a deciziilor şi de gestionare a 
PCP, inclusiv prin intermediul Consiliilor consultative regionale. Acest raport a fost precedat, 
în lunile mai şi iunie 2006, de audieri publice organizate de Comisia pentru pescuit, printre 
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care una priveşte competitivitatea flotei europene în contextul creşterii preţurilor 
carburanţilor, iar alta se referă la situaţia economică a sectorului (a se vedea anexele 8 şi 14). 

Grupurile deosebit de sensibile s-au situat în centrul preocupărilor din cadrul altor rapoarte 
mai specifice, cum ar fi de exemplu raportul privind pescuitul de coastă şi problemele 
întâmpinate de pescarii care practică pescuitul de coastă (A6-0141/2006, raportor: Sean Ó 
NEACHTAIN - UEN, IRL) şi cel privind reţelele de femei: pescuit, agricultură şi 
diversificare (A6-0341/2005, raportoare: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB), care se află la
originea rezoluţiilor fără caracter legislativ adoptate la 15 mai 2006, respectiv la 15 
decembrie 2005. Primul dintre aceste rapoarte pune în evidenţă importanţa crucială pe care o 
deţine pescuitul de coastă, mai ales pentru supravieţuirea socio-economică a colectivităţilor de 
coastă în ansamblul lor. În plus, Parlamentul European recunoaşte rolul esenţial al femeilor în 
sectorul pescuitului de coastă şi solicită Comisiei să ia în considerare, în mod sistematic, în 
cadrul iniţiativelor sale, dimensiunea de gen şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. În al 
doilea raport de acest tip, Comisia este invitată să implementeze canalele necesare în scopul 
îmbunătăţirii şi a difuzării de informaţii cu privire la situaţia femeilor în diversele activităţi, 
care sunt parte integrantă a sectorului pescuitului sau sunt legate de acesta. Au fost organizate 
audieri publice în cadrul acestor două rapoarte (a se vedea anexele 8 şi 14). În cadrul şedinţei 
din 28 august 2008, a fost prezentat membrilor un studiu solicitat de Comisie cu privire la 
rolul femeilor în dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit (a se vedea anexa 11.2).

Agravarea crizei structurale a sectorului, cauzată, în special, de creşterea bruscă a preţului la 
carburanţi pe parcursul unei perioade prelungite a anului, a determinat în anul 2008 
organizarea a numeroase manifestări de protest în câteva state membre. Comisia pentru 
pescuit a reacţionat rapid prin organizarea de mini-audieri publice (în lunile februarie şi iunie 
2008), precum şi prin aprobarea unei întrebări orale adresate Consiliului şi Comisiei, care a 
fost formulată în şedinţă plenară; ca urmare a acesteia, la 19 iunie 2008 a fost adoptată o 
rezoluţie a Parlamentului European referitoare la criza din sectorul pescuitului datorată 
creşterii preţurilor carburanţilor. În cadrul acesteia, PE reafirmă sprijinul său faţă de 
solicitările privind accelerarea procedurilor pentru a permite plata ajutoarelor prevăzute, 
creşterea volumului ajutorului de minimis, acordarea de scutiri fiscale şi reducerea costurilor 
sociale pentru navele comunitare care pescuiesc în afara apelor comunitare, adoptarea rapidă 
de către Consiliu a regulamentului privind controlul pescuitului INN şi prezentarea de către 
Comisie a propunerii care vizează reformarea reglementărilor aplicabile organizării comune a 
pieţei produselor pescăreşti şi de acvacultură. De asemenea, rezoluţia reiterează solicitarea 
privind consolidarea sprijinului acordat proiectelor de cercetare care vizează creşterea 
eficienţei energetice în sectorul pescuitului. 

V.  Măsuri structurale 

 Fondul european pentru pescuit

În 2005, Comisia pentru pescuit a organizat două audieri publice referitoare la propunerea 
legislativă privind noul Fond european pentru pescuit (FEP): una la 1 februarie care a reunit 
reprezentanţii agenţiilor naţionale pentru pescuit şi cealaltă la 29 martie cu reprezentanţii 
industriei piscicole (a se vedea anexele 8 şi 14).

Parlamentul a sprijinit finanţarea FEP prevăzută în acordul privind perspectivele financiare 
(2007-2013). În rezoluţia sa legislativă din 24 iunie 2005 referitoare la propunerea de 
regulament privind FEP (A6/0217/2005, raportor: David CASA - PPE-DE, MT), PE a 
propus reformarea sistemului de ajutor financiar pentru pescari. În timp ce susţine principiul 
de bază al acestei reforme, şi anume conservarea resurselor halieutice, PE a fost de părere că 
impactul socio-economic ar trebui, de asemenea, luat în considerare. 
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Câteva teme au făcut obiectul unui compromis: retragerea definitivă a navelor de pescuit, 
finanţarea echipamentelor de pescuit şi investiţiile în acvacultură. În ceea ce priveşte 
retragerea navelor, Comisia a propus ca ajutoarele publice să fie acordate pentru demolarea 
sau reafectarea navelor pentru activităţi fără scop lucrativ. Parlamentul European doreşte să 
extindă domeniul de aplicare al acestei politici. Potrivit acestuia, subvenţiile publice ar trebui 
să fie utilizate pentru demolarea navelor, dar şi pentru reafectarea lor pentru alte activităţi 
decât pescuitul, înfiinţarea de întreprinderi mixte („joint ventures”) sau pentru export, cu 
condiţia ca navele să nu mai fie folosite pentru pescuit. Deputaţii propun ca Fondul să 
contribuie la finanţarea primelor globale pentru echipajele navelor cărora li se solicită să îşi 
înceteze activitatea. În plus, Parlamentul European propune ca ajutoarele publice pentru 
reînnoirea flotei să poată fi acordate, printre altele, pentru utilizarea de tehnici mai selective şi 
de sisteme de localizare a navelor, precum şi pentru îmbunătăţirea siguranţei la bord, a 
condiţiilor de muncă şi igienă, din moment ce aceste măsuri nu presupun o creştere a efortului 
de pescuit. În ceea ce priveşte finanţarea echipamentului de pescuit, PE consideră că accentul 
ar trebui să fie pus pe navele de mici dimensiuni şi pe cele mai vechi. Fondurile ar trebui să 
fie destinate reînnoirii flotei menite să înlocuiască navele cu o lungime medie de mai puţin de 
12 de metri şi traulerele de peste 20 de ani, care nu mai pot naviga în condiţii de siguranţă. În 
aceeaşi rezoluţie, Parlamentul European consideră că planurile strategice naţionale ar trebui să 
fie adoptate într-un termen de şase luni, nu de trei, întrucât termenul din urmă nu permite 
elaborarea unui plan pe termen mediu. Nevoile acvaculturii ar trebui să fie luate în 
considerare în elaborarea acestor planuri naţionale, la fel ca şi protecţia mediului şi a 
resurselor naturale. În ceea ce priveşte acvacultura, PE propune ca FEP să finanţeze investiţii 
care acoperă toate părţile lanţului de producţie, inclusiv construirea de noi instalaţii, 
extinderea şi modernizarea instalaţiilor existente şi a navelor utilizate pentru mitilicultură. În 
ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit costiere, PE a respins propunerea 
Comisiei, care limita intervenţia Fondului la municipalităţile cu peste 100 000 de locuitori. 
Pentru a-i ajuta pe tinerii pescari, acesta sugerează acordarea de prime individuale persoanelor 
cu vârsta sub 35 de ani care pot face dovada că au lucrat cel puţin cinci ani (sau au urmat o 
formare echivalentă) şi care devin, pentru prima dată, proprietarii sau coproprietarii unui 
trauler de ocazie. 

 Măsuri financiare comunitare referitoare la punerea în aplicare a politicii comune în domeniul 
pescuitului şi a dreptului mării 

Propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor financiare comunitare 
referitoare la punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului şi la dreptul mării 
stabileşte cadrul de finanţare pentru punerea în aplicare a PCP, completând astfel propunerea 
de regulament al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit. Aceasta vizează 
regruparea instrumentelor juridice existente pentru a face ca intervenţiile financiare 
comunitare să fie mai eficiente, mai transparente şi mai uşor de gestionat, atât pentru Comisie, 
cât şi pentru autorităţile competente ale statelor membre şi ale altor beneficiari. Prin rezoluţia 
sa legislativă din 15 decembrie 2005 (A6-0340/2005, raportoare: Catherine STIHLER -
PSE, UK) referitoare la această propunere de regulament, PE introduce o serie de dispoziţii 
noi pentru a garanta că textul cuprinde, în mod explicit, obiectivele urmărite de măsurile 
financiare comunitare, şi anume, de a contribui la o exploatare raţională şi durabilă a 
excedentelor de resurse marine din statele costiere, de a îmbunătăţi cunoştinţele ştiinţifice şi 
tehnice privind pescuitul respectiv, de a contribui la lupta împotriva pescuitului ilegal, 
nedeclarat şi nereglementat, de a contribui la sprijinul strategiilor de exploatare durabilă a 
pescuitului şi de a încuraja o mai bună gestionare la nivel mondial a pescuitului pe plan 
financiar şi politic prin intermediul consolidării capacităţilor instituţionale. 

 Acţiune specifică temporară care urmăreşte să faciliteze restructurarea flotelor
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La 8 iulie 2008, Comisia a aprobat o propunere de regulament de instituire a unei acţiuni 
specifice temporare care urmăreşte să promoveze restructurarea flotelor comunitare de 
pescuit afectate de criza economică, care a fost prezentată Parlamentului şi Consiliului şi face 
obiectul unei solicitări de urgenţă pentru a permite obţinerea unui eventual acord politic în 
cadrul Consiliului începând cu 15 iulie. Respectând avizul Comisiei pentru pescuit, PE a 
reacţionat prompt, acceptând solicitarea de urgenţă în interesul sectorului şi aprobând
pachetul de măsuri propuse prin intermediul rezoluţiei legislative din 10 iulie 2008 (a se 
vedea de asemenea punctul IV de mai sus). Regulamentul (CE) nr. 744/2008 al Consiliului 
din 24 iulie 2008 care cuprinde aceste măsuri se bazează, în special, pe derogările temporare 
de la normele privind Fondul european pentru pescuit şi va rămâne în vigoare până la 31 
decembrie 2010.

 Regiuni ultraperiferice

„Regiunile ultraperiferice” (RUP) ale Comunităţii – care includ, în conformitate cu articolul 
299 alineatul (2) din Tratatul CE, insulele Azore, Madeira şi Canare, precum şi 
departamentele franceze de peste mări – au determinat o atenţie deosebită în cadrul Comisiei 
pentru pescuit, pe parcursul celei de-a şasea legislaturi. În perioada cuprinsă între 2004-2009, 
Comisia pentru pescuit a elaborat două rapoarte legislative privind, în mod deosebit, pescuitul 
în aceste regiuni, precum şi două avize în atenţia Comisiei pentru dezvoltare regională, în 
cadrul a două rapoarte din proprie iniţiativă a acesteia (a se vedea anexa 5 şi rapoartele 
Comisiei REGI A6-0246/2005 şi A6-0158/2008, raportori pentru aviz Duarte FREITAS -
PPE-DE, PT şi Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). 

Două delegaţii ale comisiei s-au deplasat, de asemenea, în două dintre aceste regiuni: 
Martinica în 2007 şi Madeira în 2008 (a se vedea anexa 9).

La 26 aprilie 2007, PE a adoptat cu o largă majoritate rezoluţia sa legislativă (A6-0083/2007, 
raportor Duarte FREITAS - PPE-DE, PT),, aprobând, sub rezerva amendamentelor, 
propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui regim de compensare a 
costurilor suplimentare suportate la comercializarea anumitor produse pescăreşti din 
Azore, Madeira, Insulele Canare şi din departamentele franceze Guyana şi Réunion, 
pentru perioada 2007 - 2013 (prelungirea regimului de compensare instituit iniţial în 1992). 
Rezoluţia PE propune, menţinând în acelaşi timp cheia repartiţiei între statele membre, 
mărirea bugetului anual cu 2 milioane de euro, care ar creşte astfel de la 15 milioane, la 
aproximativ 17 milioane de euro. Este vorba despre luarea în considerare a creşterii preţurilor 
la transport şi a cheltuielilor conexe, cauzată, mai ales, de creşterea importantă a preţurilor la 
petrol care a avut loc în 2003, care provoacă o şi mai mare creştere a costurilor suplimentare 
pe care le implică zona ultraperiferică. Parlamentul European reiterează faptul că regimul 
instituit nu trebuie să fie limitat în timp, în măsura în care acesta încearcă să depăşească 
obstacolele structurale permanente legate de zona ultraperiferică. În plus, compensaţia nu ar 
trebui să se bazeze în mod exclusiv pe cheltuielile de transport şi nu ar trebui să se limiteze la 
75% din aceste costuri. Ar trebui să fie acordată o compensaţie mai ales produselor utilizate în 
prelucrarea produselor pescăreşti, în măsura în care această compensare nu se suprapune cu 
alte ajutoare comunitare - este vorba, de exemplu, de uleiuri, de sare şi de alte ingrediente 
utilizate în prelucrarea peştelui. PE a introdus, de asemenea, cerinţe mai detaliate în ceea ce 
priveşte dispoziţiile privind trasabilitatea, pentru a se asigura că numai produsele legale de 
pescuit pot face obiectul unor compensaţii. 

La 21 octombrie 2008, Parlamentul a aprobat, sub rezerva amendamentelor, propunerea de 
regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 639/2004 al Consiliului 
privind gestionarea flotelor de pescuit înregistrate în regiunile ultraperiferice (A6-
0388/2008, raportor Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT). Având în vedere faptul că flota 
din regiunile ultraperiferice este constituită în majoritate din ambarcaţiuni învechite care 
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datează uneori de peste 30 de ani, PE consideră că este indispensabil să se garanteze un sprijin
comunitar acordat pentru reînnoirea şi modernizarea acestor flote, în special a flotei 
artizanale, cu scopul de a ameliora condiţiile de conservare a peştelui, precum şi condiţiile de 
lucru şi de siguranţă a pescarilor din aceste regiuni. Potrivit PE, măsurile specifice prevăzute 
de regulamentul în cauză trebuie să ţină seama de nevoile caracteristice sectorului pescuitului 
în aceste regiuni. În plus, Parlamentul European propune acordarea un termen mai realist 
pentru a atinge rezultatele urmărite prin propunerea Comisiei. Ţinând seama de capacitatea 
limitată a şantierelor navale, prelungirea până la 31 decembrie 2009, propusă iniţial, pare 
insuficientă şi se propune, prin urmare, o prelungire cu încă trei ani (31 decembrie 2008 - 31 
decembrie 2011). Termenul limită propus de către Parlament a fost inclus în Regulamentul 
(CE) nr. 1207/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008. 

VI.  Organizarea comună a pieţei (OCP) produselor pescăreşti şi 
de acvacultură

Pe parcursul actualei legislaturi, Parlamentul European s-a pronunţat, în repetate rânduri, cu 
privire la problemele legate de organizarea comună a pieţei (OCP) produselor pescăreşti şi de 
acvacultură, în special în cadrul rezoluţiilor sale fără caracter legislativ din 28 septembrie 
2006 privind îmbunătăţirea situaţiei economice în sectorul pescuitului şi din 19 iunie 2008
privind criza din sectorul pescuitului datorată creşterii preţului carburanţilor (a se vedea 
secţiunea IV de mai jos). La 12 decembrie 2007, PE a adoptat o rezoluţie fără caracter 
legislativ privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de 
acvacultură ((A6-0467/2007, raportor: Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT).

În această ultimă rezoluţie, Parlamentul European susţine necesitatea urgentă a unei revizuiri 
ambiţioase a OCP a produselor pescăreşti pentru ca aceasta să poată contribui mai mult la 
garantarea veniturilor din acest sector, a stabilităţii pieţelor, a unei mai bune comercializări a 
produselor pescăreşti şi a unei creşteri a valorii adăugate a acestora. Rezoluţia subliniază, în 
special, faptul că, pentru acest sector, contribuţia OCP a produselor pescăreşti a scăzut, mai 
ales după reforma din 2000 şi consideră că inversarea acestei tendinţe, în special printr-o 
consolidare semnificativă a resurselor financiare, trebuie să fie unul dintre principalele 
obiective ale unei viitoare revizuiri a OCP a produselor pescăreşti. Parlamentul European 
consideră că OCP a produselor pescăreşti nu a contribuit corespunzător la ridicarea preţurilor 
la prima vânzare, care au stagnat sau chiar au scăzut din 2000 şi nu a contribuit nici la o mai 
bună repartizare a valorii adăugate de-a lungul lanţului valoric. Parlamentul European 
subliniază faptul că este necesar ca fondurile structurale să contribuie la modernizarea sau la 
crearea de infrastructuri de sprijin pentru producători în cadrul producţiei şi comercializării, 
cum ar fi instalaţiile de refrigerare, de prelucrare, de transport şi de comercializare/distribuţie. 
De asemenea, PE a solicitat Comisiei să accelereze procesul de certificare ecologică a 
produselor pescăreşti (a se vedea secţiunea a III-a de mai jos), care să permită o concurenţă 
loială şi sănătoasă între diferiţii agenţi economici, atât în interiorul Uniunii Europene, cât şi în 
exterior. Comisia este invitată să evalueze impactul produselor importate asupra preţurilor la 
prima vânzare şi să fie mai fermă în evaluarea relaţiilor comerciale externe, în special în 
activarea măsurilor de salvgardare în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului. De 
asemenea, Parlamentul European consideră indispensabilă aplicarea aceloraşi norme şi cerinţe 
produselor pescăreşti importate şi comercializate pe piaţa internă, precum cele aplicate 
produselor pescăreşti comunitare. 

La 5 noiembrie 2008, Comisia pentru pescuit a organizat o audiere publică cu privire la unul 
dintre elementele fundamentale ale OCP, organizaţiile de producători, cu participarea a şase 
invitaţi reprezentând diferite organizaţii, precum şi a unui reprezentant al AEOP (Asociaţia 
europeană a organizaţiilor de producători din sectorul pescuitului) şi prezentarea a două studii 
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externe, dintre care unul privind procesul de formare a preţurilor la produsele pescăreşti şi de 
acvacultură (a se vedea anexele 8, 12 şi 14).

Comisia Europeană a anunţat că în luna noiembrie 2009 va prezenta o propunere 
pentru o nouă revizuire a OCP în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură. 
Această reformă este deosebit de importantă în contextul evoluţiei pieţelor comunitare şi 
mondiale şi a crizei sociale şi economice majore cu care se confruntă acest sector. Trebuie 
semnalat faptul că recent a fost publicat un studiu de evaluare externă, solicitat de către 
Comisie, cu privire la OCP a produselor pescăreşti şi de acvacultură (studiu disponibil pe 
pagina web a Comisiei Europene 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). De asemenea, Comisia 
a anunţat în iulie 2008, că ar dori să instituie un sistem de monitorizare a preţurilor şi să 
încurajeze măsurile pieţelor în cadrul OCP, pentru a include, în special, adaptarea ofertei la 
cerere, îmbunătăţirea calităţii produselor şi maximizarea valorii peştelui la prima vânzare. 

VII.  Către o politică maritimă integrată

La 7 iunie 2006, Comisia Europeană a prezentat Cartea sa verde intitulată „Către o viitoare 
politică maritimă a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor şi oceanelor” şi a lansat o 
vastă consultare asupra acestei noi abordări. În cadrul procedurii numită „a comisiilor 
asociate” (articolul 47 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European), împreună 
cu comisia desemnată ca fiind competentă în fond (Comisia pentru transport şi turism), 
Comisia pentru pescuit, reprezentată de coraportorul său pentru aviz, Struan STEVENSON 
(PPE-DE, GB), a participat la un grup de lucru care a reunit toate comisiile în cauză 
(Comisiile TRAN, PECH, ENVI, REGI şi ITRE), cu scopul de a ajunge la un consens asupra 
raportului final (TRAN A6-0235/2007). La 20 martie 2007, a avut loc o audiere publică 
comună, cu participarea reprezentanţilor şi a experţilor din diverse sectoare. La 22 mai 2007 
a fost adoptat avizul Comisiei pentru pescuit. La 22 mai 2007 a fost adoptat avizul Comisiei 
pentru pescuit.

În rezoluţia sa fără caracter legislativ din 15 iunie 2007 „Către o viitoare politică maritimă 
a Uniunii: o viziune europeană asupra mărilor şi oceanelor”, PE se declară în favoarea unei 
politici maritime care face apel la integrarea politicilor, acţiunilor şi deciziilor cu privire la 
afacerile maritime şi care promovează o mai bună coordonare, o mai mare deschidere şi o 
cooperare mai strânsă între toţi actorii a căror activităţi influenţează mările şi oceanele 
Europei. Acesta este de părere că, întrucât pescuitul reprezintă un sector economic extrem de 
reglementat, vor trebui adoptate măsuri pentru a se asigura că această reglementare este 
transpusă prin folosirea de bune practici şi obţinerea de rezultate bune. Parlamentul consideră, 
de asemenea, că pentru a asigura durabilitatea, este necesar să se ia în considerare mai mulţi 
factori care influenţează starea resurselor halieutice, cum ar fi schimbările climatice, 
prădătorii, poluarea, explorarea şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi de gaze naturale, 
parcurile eoliene maritime, extracţia nisipului marin şi a pietrişului. În rezoluţia menţionată 
mai sus, Parlamentul European se pronunţă cu privire la o mare varietate de subiecte, cum ar 
fi politica costieră şi amenajarea litoralului costier, crearea de zone maritime protejate, 
interpretarea principiului randamentului maxim durabil (RMD), lupta împotriva aruncării 
înapoi în mare a capturilor şi a activităţilor de pescuit INN, un program de 
cartografiere/planificare spaţială a apelor comunitare, dezvoltarea durabilă a acvaculturii şi 
finanţarea politicii maritime. 

La 3 aprilie 2008, Comisia pentru pescuit a adoptat un al doilea aviz (raportor pentru aviz 
Pedro GUERREIRO - GUE/NGL, PT), destinată Comisiei pentru transport şi turism, în 
cadrul raportului din proprie iniţiativă al acesteia referitor la o nouă comunicare a Comisiei 
privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (raportul TRAN A6-
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0163/2008).

În rezoluţia sa cea mai recentă din 2 septembrie 2008 referitoare la pescuit şi acvacultură 
în contextul managementului integrat al zonelor litorale în Europa, PE consideră că, în 
cadrul raportului din proprie iniţiativă al Comisiei pentru pescuit (A6-0286/2008, raportor 
Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR), sectoarele pescuitului şi acvaculturii trebuie ambele 
incluse într-o abordare transversală a tuturor activităţilor maritime desfăşurate în aceste zone, 
la fel ca şi reprezentanţii lor asociaţi la acţiunile legate de dezvoltarea durabilă a acestor zone, 
îndeosebi în centrele de activităţi maritime transnaţionale. 

Planul de acţiune elaborat de către Comisie în materie de politică maritimă integrată detaliază 
un număr mare de iniţiative, printre care o foaie de parcurs pentru amenajarea spaţiului 
maritim de către statele membre, o reţea europeană de grupări de activităţi maritime 
(„clusters”), o reţea europeană de cercetare marină şi o reţea europeană de supraveghere 
maritimă. Integrarea PCP în contextul global al acestei politici este unul dintre subiectele care 
se regăseşte în centrul dezbaterii cu privire la viitoarea reformă a PCP (a se vedea, de 
asemenea, punctele XI şi XIV de mai jos). 

VIII. Guvernanţa

Consiliile consultative regionale (CCR) au fost prevăzute în contextul reformei PCP adoptată 
în luna decembrie 2002, iar cadrul juridic al acestora a fost stabilit la articolele 31 şi 32 din 
Regulamentul de bază nr. 2371/2002/CE al Consiliului. Acestea au fost create pentru a 
permite PCP să beneficieze de cunoştinţele şi de experienţa pescarilor şi a altor părţi 
interesate şi de a lua în considerare situaţiile diferite existente în apele comunitare. La sfârşitul 
celei de-a cincea legislaturi, PE s-a pronunţat asupra propunerii de decizie a Consiliului de 
instituire a CCR în cadrul PCP (Decizia nr. 2004/585/CE) în rezoluţia sa de la 1 aprilie 2004 
(A5-0167/2004, raportor: Sean Ó NEACHTAIN - UEN, IRL).

Pe parcursul cele de-a şasea legislaturi, Parlamentul European a adoptat două rezoluţii privind 
în special CCR, dar trimiterile la rolul important al acestor organisme consultative sunt 
cuprinse în multe alte rezoluţii, fie legislative, fie fără caracter legislativ. Prima rezoluţie 
datează din 26 aprilie 2007 (A6-0078/07, raportoare: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB) şi 
aprobă propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/585/CE pentru a 
considera CCR drept organisme care urmăresc un scop de interes general european, ceea ce 
implică faptul că CCR beneficiază de o finanţare permanentă, însă nu pe o bază degresivă. A 
doua rezoluţie a Parlamentului European datează din 24 aprilie 2009 şi se referă la 
„Guvernanţa în cadrul PCP: Parlamentul European, consiliile consultative regionale şi alţi 
actori” (A6-0187/2009, raportoare: Elspeth ATTWOOLL - ALDE, GB). Aceasta ţine seama, 
în special, de comunicarea Comisiei din luna iunie 2008 privind punerea în aplicare a deciziei 
din 2004 şi funcţionarea CCR. Parlamentul European subliniază importanţa rolului CCR şi 
solicită luarea de măsuri pentru a spori vizibilitatea acestora, accesul la consultanţa ştiinţifică, 
participarea lor la procesul de consultare şi monitorizarea recomandărilor lor, precum şi o 
finanţare corespunzătoare. Parlamentul European consideră, de asemenea, că viitoarea 
reformă a PCP ar trebui să profite pe deplin de consolidarea CCR pentru a descentraliza şi 
mai mult PCP, astfel încât măsurile comune adoptate să poată fi puse în aplicare în diferite 
zone, luând în considerare caracteristicile specifice ale diferitelor activităţi de pescuit şi ale 
condiţiilor de pescuit. În rezoluţia sa din 24 aprilie 2009, Parlamentul European invită 
Comisia pentru pescuit să îşi consolideze legăturile cu CCR şi cu activităţile acestora, o 
dorinţă a cărei punere în aplicare va reveni viitoarei comisii care va fi constituită în luna iulie 
2009. 

Rezoluţia din 24 aprilie 2009 menţionează, de asemenea, rolul CCPA (Comitetul consultativ 
pentru pescuit şi acvacultură), care are „un rol consultativ cu privire la întreg ansamblul PCP, 
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cuprinzând tot teritoriul Comunităţii”, în timp ce „rolul CCR este de a oferi consultanţă 
specializată în sferele lor de influenţă”.

În cadrul acestei rezoluţii, Parlamentul European îşi reiterează solicitările privind o participare 
sporită în stabilirea, monitorizarea şi evoluţia PCP, în special prin participarea membrilor 
Comisiei pentru pescuit, în calitate de observatori la reuniunile Consiliului miniştrilor pentru 
pescuit, precum şi în cadrul reuniunilor comisiilor mixte instituite în temeiul acordurilor de 
parteneriat privind pescuitul. 

Rolul guvernanţei în contextul simplificării PCP a fost subliniat în cadrul rezoluţiei fără 
caracter legislativ a PE din 6 septembrie 2006 referitoare la un plan de acţiune pentru 
simplificarea şi îmbunătăţirea PCP (A6-0228/2006, raportor: Philippe MORILLON -
ALDE, FR). 

Această temă prezintă, de asemenea, o importanţă crucială în cadrul noii politici maritime a 
Uniunii şi a politicii de gestionare integrată a zonelor litorale (a se vedea punctul VII de mai 
sus). Îmbunătăţirea comunicării între oamenii de ştiinţă, factorii de decizie şi părţile 
interesate constituie un alt aspect al guvernării care necesită o atenţie deosebită din partea PE 
(a se vedea punctul IX de mai jos).

IX.  Relaţiile internaţionale în materie de pescuit

 Acordurile bilaterale cu statele terţe

Acordurile internaţionale în domeniul pescuitului încheiate de Comunitatea Europeană şi 
ţările terţe prezintă o importanţă crucială, deoarece capturile flotei comunitare în aceste ape 
depăşesc 30% din consumul comunitar şi generează un volum de activitate care depăşeşte un 
miliard de euro. În plus, flota comunitară pentru pescuitul în larg angajează mii de persoane, 
atât pe navele de pescuit, cât şi în zonele litorale dependente în mare măsură de această 
activitate. S-a calculat că cel puţin o angajare directă în sector generează cinci locuri de 
muncă indirecte, fie în industria prelucrării, fie în sectoarele legate de pescuit. 

Reforma PCP din 2002 a permis trecerea de la acordurile tradiţionale de pescuit, la o abordare 
mai cuprinzătoare şi mai cooperantă în cadrul actualelor acorduri de parteneriat în domeniul 
pescuitului (APP). Aceste APP oferă acces la navele din Uniunea Europeană, dar au şi scopul
de a consolida capacitatea ţărilor partenere de a garanta, în apele lor interne, durabilitatea 
pescuitului (a se vedea în acest context avizul din 27 martie 2008 al Comisiei pentru pescuit -
raportoare pentru aviz FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) destinat Comisiei DEVE, în cadrul 
raportului său din proprie iniţiativă A6-0137/2008). 

Practic, toate protocoalele în vigoare privind pescuitul au fost reînnoite pe parcursul acestei 
legislaturi. În plus, acordurile existente au fost treptat înlocuite prin acorduri de parteneriat, ca 
urmare a noii abordări introduse prin reforma din 2002 (anexa 4.4 conţine o trimitere la 
rezoluţiile Parlamentului European în acest domeniu, adoptate în timpul celei de-a şasea 
legislaturi). 

Acordul tacit („gentlemen's agreement”) încheiat în 2006 între DG Pescuit a Comisiei 
Europene şi Comisia pentru pescuit (a se vedea anexa 11.1) a permis îmbunătăţirea 
informaţiilor transmise Parlamentului, atât la nivel cantitativ, cât şi la nivel calitativ. 
Aproximativ o dată la două luni, un reprezentant al Comisiei a participat la reuniunile 
comisiei cu scopul de a oferi cele mai recente informaţii cu privire la negocierile în curs şi la 
problemele majore care trebuie depăşite, precum şi alte elemente utile pentru raportori şi 
pentru ceilalţi deputaţi interesaţi. Studiile de evaluare, precum şi procesele-verbale ale 
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reuniunilor comisiilor mixte de monitorizare a acordurilor de pescuit sunt, în prezent, 
transmise cu regularitate pentru informare Parlamentului European. 

Cu toate acestea, va trebui să se continue pe calea îmbunătăţirii procedurii interinstituţionale 
privind acordurile de pescuit. În realitate, problemele legate în special de sesizările tardive 
persistă încă şi, adesea, acestea forţează Parlamentul European să lucreze sub presiune, cu 
termene limită strânse pentru luarea deciziilor. Parlamentul European a solicitat, în mod 
repetat, prezenţa membrilor Comisiei pentru pescuit în cadrul comisiilor mixte de 
monitorizare a acordurilor. Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona va impune o 
cooperare interinstituţională mai strânsă care ar trebui, în special, să faciliteze accesul, în timp 
util, al Parlamentului European la toate informaţiile referitoare la acordurile de pescuit, 
inclusiv în perioadele de negociere ale protocoalelor (a se vedea, de asemenea, punctul XIII 
de mai jos). 

 Acordurile multilaterale – Organizaţiile regionale de gestionare a pescuitului (ORGP)

Aceste acorduri au drept obiectiv consolidarea cooperării regionale în vederea asigurării 
conservării şi exploatării durabile a resurselor halieutice din largul mării şi a populaţiilor 
transzonale. Acestea cuprind, de asemenea, un alt obiectiv major, şi anume prevenirea 
pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat (INN). 

Pe parcursul acestei legislaturi, Uniunea Europeană a jucat un rol extrem de important în 
calitate de motor al acestor organizaţii, încurajând consolidarea mecanismelor lor de 
gestionare şi încercând să participe activ în cadrul tuturor organizaţiilor existente, atât cele 
sectoriale, cât şi cele aferente unei anumite zone geografice. Una dintre priorităţile 
Parlamentului este adoptarea de către ORGP a planurilor de acţiune uniforme de luptă 
împotriva pescuitului INN practicat de către navele care arborează pavilioane de complezenţă.

Pe parcursul acestei legislaturi, Parlamentul s-a pronunţat cu privire la transpunerea în 
legislaţia comunitară a diferitelor decizii şi recomandări adoptate în cadrul organizaţiilor 
regionale pentru pescuit (a se vedea anexa 4.5). 

PE solicită o acţiune mai eficientă şi mai rapidă de transpunere a deciziilor adoptate în cadrul 
ORGP în ordinea juridică comunitară. În rezoluţiile sale, acesta solicită, de asemenea, 
Comisiei şi Consiliului să informeze din timp Parlamentul cu privire la problemele abordate 
în cadrul organelor de decizie ale organizaţiilor regionale pentru pescuit, care implică obligaţii 
legale pentru Comunitate, aspect esenţial pentru a putea avea o participare eficientă în cadrul 
procesului decizional. 

Pe parcursul celei de-a 6-a legislaturi, Parlamentul a emis la 27 aprilie 2006 un aviz conform 
privind concluzia Convenţiei referitoare la consolidarea Comisiei interamericane pentru tonul 
tropical (A6-0070/06, raportor: Duarte FREITAS - PPE-DE, PT). În plus, acesta a solicitat 
fără succes modificarea temeiului juridic – a procedurii de consultare cu cea de aviz conform 
– în cazul propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Comunităţii 
Europene, a Acordului privind pescuitul în sudul Oceanului Indian (rezoluţia legislativă din 1 
septembrie 2008 (A6-315/2008, raportor Philippe MORILLON - ALDE, FR ). La 22 
decembrie 2008, Parlamentul European a introdus o cale de atac împotriva Consiliului (cauza 
C-566/08) pentru a solicita anularea deciziei sale 2008/780/CE din 29 septembrie 2008, 
invocând faptul că această decizie ar fi trebuit să fie adoptată în conformitate cu procedura de 
aviz conform al PE. Într-adevăr, Parlamentul consideră că acordul în cauză instituie un cadru 
instituţional specific prin organizarea de proceduri de cooperare, iar temeiul juridic aplicabil 
este, prin urmare, cel prevăzut la articolul 37 CE, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) 
primul paragraf prima teză şi alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul CE. 
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X. Cercetarea şi colectarea datelor

Colectarea sistematică a datelor de bază fiabile privind pescuitul reprezintă piatra de temelie a 
evaluării rezervelor de peşte şi a consultanţei ştiinţifice şi, prin urmare, prezintă o importanţă 
fundamentală pentru punerea în aplicare a PCP. 

Fiabilitatea avizului ştiinţific şi tehnic reprezintă una dintre problemele recurente ridicate de 
către reprezentanţii sectorului pescuitului în timpul numeroaselor reuniuni şi audieri 
organizate de către Comisia pentru pescuit. Într-adevăr, foarte adesea, profesioniştii sunt în 
dezacord total, sau chiar în opoziţie, cu evaluările ştiinţifice ale rezervelor halieutice pe care 
se bazează măsurile tehnice adoptate de către Comisie. 

Prin adoptarea rezoluţiei legislative din 13 noiembrie 2007 (raportul A6-0407/2007, raportor 
Paulo CASACA - PSE, PT), PE a modificat, în cadrul procedurii de consultare, propunerea 
de regulament al Consiliului privind stabilirea unui cadru comunitar pentru colectarea, 
gestionarea şi utilizarea datelor din sectorul pescuitului şi sprijinirea consultanţei ştiinţifice 
cu privire la politica comună în domeniul pescuitului. Acest regulament stabileşte norme 
privind: i) colectarea şi gestionarea, în cadrul programelor multianuale, a datelor biologice, 
tehnice, de mediu şi socio-economice privind sectorul pescuitului; ii) utilizarea datelor 
referitoare la sectorul pescuitului în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului în scopul 
analizei ştiinţifice. De asemenea, regulamentul stabileşte dispoziţii care vizează îmbunătăţirea 
avizelor ştiinţifice necesare pentru punerea în aplicare a PCP. 

În cazul în care procedura de consultare (articolul 37) este cea aplicabilă, în mod normal, în 
cadrul PCP, atunci când este vorba despre instituirea de statistici, procedura de codecizie se 
aplică, în conformitate cu articolul 285 din Tratatul CE. În timpul celei de-a şasea 
legislaturi, PE a aprobat în linii mari, în conformitate cu procedura de codecizie şi sub rezerva 
unor modificări, propunerea de regulament referitoare la  transmitereade date referitoare la 
debarcările de produse pescăreşti în statele membre (poziţie respinsă în prima lectură la 15 
iunie 2006 (A6-0169/2006, raportor: Philippe MORILLON - ALDE, FR) şi rezoluţia 
privind poziţia comună a Consiliului adoptată la 12 decembrie 2006 (A6-0400/06). 
Regulamentul (CE) nr. 1921/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
transmiterea de date statistice referitoare la debarcările de produse pescăreşti în statele 
membre şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului, a intrat în vigoare 
la 19 ianuarie 2007 Acesta prevede transmiterea de către statele membre de date armonizate 
privind cantitatea şi valoarea debarcărilor pe teritoriul lor, pentru a face posibilă efectuarea 
unei analize a pieţei produselor pescăreşti şi a unor analize economice mai generale privind 
situaţia pescuitului. La 31 ianuarie 2008, PE a adoptat, în primă lectură a procedurii de 
codecizie, o rezoluţie legislativă referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 
şi al Consiliului privind transmiterea de către statele membre a statisticilor în domeniul 
acvaculturii. Textul adoptat în şedinţă plenară este rezultatul unui acord negociat cu Consiliul 
pe baza raportului A6-0001/2008 (raportor: Philippe MORILLON - ALDE, FR). Adoptarea 
Regulamentului (CE) nr. 762/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 
2008 va permite, în principiu, obţinerea celor mai bune date statistice privind toate activităţile 
în domeniul acvaculturii efectuate pe teritoriile statelor membre. Comisia pentru pescuit a 
aprobat, de asemenea, trei avize, în atenţia Comisiei pentru afaceri juridice, referitoare la trei 
propuneri de reformă privind regulamentele cu privire la raportarea de statistici în domeniul 
pescuitului (Regulamentele (CE) nr. 216/ 2009, 217/2009 şi 218/2009 ale Parlamentului 
European şi ale Consiliului din 11 martie 2009). Toate regulamentele menţionate mai sus 
introduc noua procedură de comitologie cunoscută sub denumirea de procedură de 
reglementare cu control în ceea ce priveşte măsurile preconizate cunoscute sub numele de 
„cvasi-legislative”, la adoptarea cărora PE se va putea opune, în anumite condiţii. 
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La 19 februarie 2009, PE a adoptat o rezoluţie fără caracter legislativ referitoare la 
cercetarea aplicată în domeniul politicii comune a pescuitului (A6-0016/2009, raportoare: 
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) – Rezoluţia invită Comisia să revizuiască cel de-al 
şaptelea program-cadru atunci când se va efectua evaluarea intermediară, prevăzută pentru 
2010, acordând o atenţie sporită problemelor specifice pescuitului şi acvaculturii. PE 
subliniază faptul că, pentru a asigura punerea în aplicare eficace a PCP, este necesară 
implementarea unor programe specifice în domeniul cercetării aplicate şi asigurarea finanţării 
acestora prin intermediul alocării unor resurse bugetare adecvate. Parlamentul recomandă ca, 
în domeniul cercetărilor ştiinţifice marine, să le fie acordată prioritate atât activităţilor de 
cercetare care vizează familiarizarea cu starea resurselor piscicole, cât şi aspectelor 
comerciale, economice şi sociale, precum şi aspectelor legate de ecosistem, care afectează 
gestionarea pescuitului, întrucât toate aceste aspecte prezintă un interes esenţial. Parlamentul 
European îndeamnă Comisia să încurajeze crearea unei reţele europene stabile, bazate pe 
infrastructurile fizice existente în statele membre şi destinate observării şi colectării de date în 
domeniul marin, care ar facilita schimbul de informaţii între operatorii din cadrul sectorului şi 
organismele de cercetare europeană şi care ar menţine Uniunea într-o poziţie de excelenţă.

La 9 septembrie 2008 a avut loc, în cadrul Comisiei pentru pescuit, o conferinţă publică pe 
tema „Un dialog intens între oamenii de ştiinţă şi pescari în slujba unei politici comune 
pentru un pescuit reformat” (a se vedea anexele 8, 13 şi 14). Scopul acestei conferinţe a fost 
de a intensifica dialogul între oamenii de ştiinţă, pescari, autorităţile publice şi administraţii în 
vederea elaborării şi implementării măsurilor luate în conformitate cu politica comună în 
domeniul pescuitului. Constatând conflictul de interese evident dintre pescari şi oamenii de 
ştiinţă pe termen scurt (în timp ce pe termen lung obiectivele lor sunt mai compatibile), 
deputaţii europeni au solicitat Comisiei să încurajeze o colaborare mai strânsă între pescari şi 
oamenii de ştiinţă, să adune informaţii specifice cu privire la modul în care funcţionează în 
prezent în diferitele state membre dialogul între pescari şi oamenii de ştiinţă şi să identifice 
cele mai bune practici. Toţi participanţii au fost de acord că ar fi necesar să se pună în 
evidenţă şi să se comunice mai bine pescarilor interesul lor, pentru ca, în evaluarea presupusei 
lor pierderi economice pe termen scurt, să se ţină seama de beneficiul economic la care 
aceştia se pot aştepta pe termen mediu sau lung. 

XI.  Aspecte bugetare

Bugetul comunitar reprezintă principala sursă de finanţare publică pentru industria 
pescuitului, cu transferuri care se ridică la aproximativ 1 miliard de euro pe an. Stabilirea 
bugetului pe baza activităţilor este în vigoare începând cu 2004, adică din momentul în care 
toate liniile bugetare legate de pescuit au fost reunite sub aceeaşi secţiune (Capitolul 11 -
Afaceri maritime şi pescuit). 

Cea de-a 6-a legislatură a fost marcată de crearea Fondul european pentru pescuit care a 
schimbat structura bugetului pentru pescuit (vezi punctul V de mai sus) şi de stabilirea unor
perspective financiare pentru perioada 2007-2013. 

 Perspective financiare pentru perioada 2007-2013

Acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, încheiat 
între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie la 17 mai 2006, cuprinde cadrul financiar 
pentru perioada 2007-2013, având scopul de a implementa disciplina bugetară. Obiectivul 
acordului este de a îmbunătăţi desfăşurarea procedurii bugetare anuale şi cooperarea 
interinstituţională în domeniul bugetar. 
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În avizul său adresat Comisiei temporare privind provocările politice şi resursele 
bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013 (A6-0153/2005, rezoluţia fără caracter legislativ 
adoptată la 8 iunie 2005), Comisia pentru pescuit (raportor pentru aviz Paulo CASACA 
- PSE, PT) consideră că suma finală a creditelor prevăzute la linia 2 pentru Politica comună 
în domeniul pescuitului, respectiv 7,9 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, cu o 
creştere anuală de 3% – 909 milioane de euro pentru anul 2006, care vor trece la 1,125 
miliarde de euro în 2013 –, este inacceptabilă din cauza faptului că nu ţine cont nici de 
nevoile noilor state membre, nici de cele ale Europei cu douăzeci şi cinci de state membre; 
aceasta este de părere că reforma PCP, bazată pe dezvoltarea durabilă, nu va putea să devină 
realitate în absenţa unor finanţări necesare. 

 Amendamente ale PE

Politica în domeniul pescuitului a evoluat pe parcursul celor cinci ani ai actualei legislaturi. O 
dată cu reforma, avizele bugetare privind propunerile vizează îmbunătăţirea implementării 
reformei. 

Pentru bugetul pentru anul 2005, Parlamentul European a subliniat importanţa de a prevedea o 
sumă suficientă în vederea pregătirii înfiinţării Agenţiei Comunitare pentru Controlul 
Pescuitului. În 2005, Parlamentul s-a axat pe consolidarea dialogului cu industria şi toate 
mediile afectate de politica comună în domeniul pescuitului, care, ca urmare a reformei 
acestei politici, a devenit o prioritate. În 2006, Parlamentul a solicitat finanţarea adecvată a 
Fondului european pentru pescuit. În 2007, Parlamentul s-a pronunţat cu privire la menţinerea 
procentului prevăzut pentru cercetarea în domeniul pescuitului. În 2008, Parlamentul a propus 
consolidarea creditelor pentru sprijinirea gestionării resurselor halieutice (colectarea datelor 
de bază). 

De asemenea, Parlamentul a subliniat importanţa pescuitului costier. Parlamentul a recurs, în 
mod regulat, la o finanţare adecvată pentru a răspunde nevoilor de extindere, la un control şi 
la o supraveghere îmbunătăţite, la un echilibru mai bun privind acordurile internaţionale în 
domeniul pescuitului, la un sprijin crescut pentru regiunile ultraperiferice şi la o cercetare în 
vederea elaborării de noi tehnologii durabile, inclusiv în domeniul acvaculturii. De asemenea, 
Parlamentul sprijină o cooperare consolidată cu organizaţiile regionale pentru pescuit în 
procesul de luare a deciziilor.

 Proiecte pilot şi acţiuni pregătitoare

În 2007, Parlamentul a instituit acţiunea pregătitoare „Politica maritimă” pentru suma de 6,5 
milioane de euro pentru 2 ani. Acest credit este destinat să acopere activitatea de studiu, 
pentru a se putea pune bazele politicii maritime, întemeiată pe un puternic set de fapte şi de 
analize, atât timp cât există lacune în acest domeniu şi în măsura în care aceste elemente sunt 
necesare în vederea efectuării evaluărilor de impact şi a pregătirii viitoarelor decizii politice. 
Acest lucru este valabil, în special, în ceea ce priveşte problemele socio-economice şi juridice 
în domeniul maritim. 

În acest sens, au fost definite trei domenii transversale, în vederea unei posibile acţiuni 
viitoare: amenajarea spaţiului maritim, integrarea şi convergenţa sistemelor de colectare a 
datelor referitoare la mediul marin şi la supravegherea maritimă. Acest credit trebuie să 
servească, în egală măsură, la acoperirea cheltuielilor aferente realizării studiilor de 
fezabilitate în scopul elaborării viitoarelor propuneri în acest domeniu. 

În 2007, un proiect pilot intitulat „Relaţionare şi bune practici în politica maritimă” a fost, 
de asemenea, implementat pentru suma de 4 milioane de euro. Acest credit este destinat 
promovării proiectelor pilot care vizează integrarea diferitelor sisteme de supraveghere 
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maritimă, colectarea datelor ştiinţifice privind marea, generalizarea reţelelor şi îmbunătăţirea 
practicilor în domeniul politicii maritime şi a gestionării litoralului. 

În 2008, Parlamentul a implementat o nouă acţiune pregătitoare intitulată „Observatorul 
preţului pieţei produselor pescăreşti” pentru suma de 4 milioane de euro. Acest credit este 
destinat finanţării implementării unui sistem de monitorizare şi de control a stabilirii 
preţurilor, precum şi a unei proceduri de evaluare a produselor pescăreşti şi de acvacultură. 

XII.  Relaţiile interinstituţionale

Relaţiile cu Comisia Europeană şi cu comisarul au fost menţinute la un nivel satisfăcător pe 
parcursul întregii legislaturi. Trebuie menţionat faptul că Direcţia Generală competentă a 
Comisiei (fosta DG FISH, redenumită DG MARE, Direcţia Generală Pescuit şi Afaceri 
Maritime) a cunoscut o reorganizare profundă în anul 2008. Comisarul şi Directorul general al 
DG responsabile au participat în mod activ şi regulat la mai multe reuniuni ale comisiei. 
Începând cu anul 2006, s-a aplicat un acord tacit („gentlemen's agreement”) în domeniul
transmiterii de informaţii regulate privind acordurile de pescuit (a se vedea anexa 11.1). Cu 
toate acestea, trebuie să se urmărească o îmbunătăţire a procedurii interinstituţionale privind 
acordurile de pescuit. În realitate, persistă problemele legate, în special, de sesizările tardive 
şi, deseori, PE a fost nevoit să lucreze sub presiune, cu termene limită foarte strânse pentru 
luarea deciziilor. Parlamentul European a solicitat, în nenumărate rânduri, participarea 
membrilor Comisiei pentru pescuit în cadrul comisiilor mixte de monitorizare a acordurilor. 
Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona va impune o cooperare interinstituţională mai 
strânsă, care ar trebui, în special, să faciliteze accesul în timp util al Parlamentului European 
la informaţiile referitoare la acordurile de pescuit, inclusiv la stadiul de negociere a 
protocoalelor, precum şi la informaţiile privind pregătirea şi monitorizarea reuniunilor ORGP.

Membrii Comisiei pentru pescuit au putut participa, în calitate de observatori, şi au putut lua 
parte la delegaţia CE, în cadrul anumitor reuniuni ale ORPG (a se vedea anexa 10). Cu toate 
acestea, până în prezent, aceştia nu au fost admişi la reuniunile de coordonare internă ale 
delegaţiei CE. Trebuie menţionat faptul că Comisia, la solicitarea preşedinţiei franceze, a 
început, începând cu anul 2008, să prezinte propuneri de decizii ale Consiliului privind 
poziţiile comunitare care trebuie adoptate în cadrul ORGP, în momentul în care acestora li se 
solicită să adopte decizii cu efecte juridice, în temeiul articolului 300 alineatul (2) al doilea 
paragraf din Tratatul CE. 

Preşedinţiile în exerciţiu ale Consiliului au prezentat, în mod regulat, programele lor şi au 
răspuns la întrebările parlamentarilor. În ceea ce priveşte anul 2008, trebuie menţionate două 
exemple importante care dovedesc buna cooperare cu Consiliul: organizarea conferinţei din 9 
septembrie 2008 pe tema „Un dialog consolidat între oamenii de ştiinţă şi pescari în slujba 
unei politici comune pentru un pescuit reformat”, în colaborare cu preşedinţia franceză, 
precum şi invitaţia preşedintelui Comisiei pentru pescuit în cadrul Conferinţei ministeriale 
privind viitorul reformei PCP, organizată de preşedinţia franceză, la care acesta a participat în 
mod activ, prezentând opiniile Parlamentului European. În anul 2007, sub preşedinţia 
portugheză, Comisia pentru pescuit a PE a fost, de asemenea, invitată să participe în mod 
activ la Conferinţa interministerială privind pescuitul ilicit, nedeclarat şi nereglementat care a 
avut loc la 29 octombrie 2007 la Lisabona. Trebuie menţionat faptul că, în Rezoluţia sa din 24 
aprilie privind guvernarea în cadrul PCP, PE a solicitat ca membrii Comisiei pentru pescuit să 
obţină statutul de observatori în cadrul reuniunilor Consiliului miniştrilor pentru pescuit (a se 
vedea anexa 11.4). 
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Directorul executiv al Agenţiei Comunitare pentru Controlul Pescuitului a prezentat cu 
mai multe ocazii, în cadrul comisiei, programele şi activităţile agenţiei şi a participat în mod 
activ la schimburile de opinii care au urmat. 

XIII. Tratatul de la Lisabona şi PCP

Comisia pentru pescuit a adoptat un aviz la 28 mai 2008 (raportoare pentru aviz: Rosa
MIGUÉLEZ RAMOS - PSE, ES) destinat Comisiei pentru afaceri constituţionale, în cadrul 
raportului acesteia privind consecinţele punerii în aplicare a Tratatului de la Lisabona
(raportul AFCO A6-0145/2009, rezoluţia PE din 7 mai 2009).

În cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), Tratatul de la Lisabona reprezintă o 
modificare majoră a sistemului decizional, întrucât, din momentul intrării sale în vigoare, 
Parlamentul va înceta să mai constituie un simplu organ consultativ, devenind, într-o manieră 
generală, un legiuitor care împarte puterea de decizie, pe picior de egalitate cu Consiliul. În 
contextul acestui nou scenariu, Parlamentul şi Consiliul vor stabili, în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară (procedura de codecizie), dispoziţiile necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul şi pescuitului (articolul 43 alineatul (2) 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Pe de altă parte, articolul 43 alineatul (3) din TFUE prevede că măsurile privind stabilirea şi 
repartizarea posibilităţilor de pescuit (totaluri admise de captură şi cote de pescuit) între 
statele membre vor intra în continuare în competenţa exclusivă a Consiliului, întrucât 
participarea Parlamentului în acest domeniu nu va fi obligatorie. 

Va trebui supus unei proceduri legislative ordinare orice alt aspect care nu se referă la 
stabilirea posibilităţilor de pescuit şi la repartiţia cotelor care ar figura în mod formal în 
regulamentul anual, cum ar fi aspectele legate de măsurile tehnice sau de efortul de pescuit, 
sau, de asemenea, transpunerea în dreptul comunitar a acordurilor adoptate în cadrul 
organizaţiilor regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), care se întemeiază pe o bază 
juridică proprie. 

În general, protecţia mediului constituie o competenţă partajată. Prin urmare, Parlamentul 
solicită ca termenii de „resurse biologice ale mării” menţionaţi la articolul 3 din TFUE, 
precum şi circumstanţele în care conservarea lor ţine de „politica comună în domeniul 
pescuitului” să fie clarificate pentru a face posibilă identificarea mai precisă a domeniului de 
aplicare al competenţei exclusive.

În domeniul acordurilor internaţionale de pescuit, principala inovaţie constă în procesul de 
încheiere a acestor acorduri, deoarece noul tratat prevede în mod clar faptul că înainte de a fi 
încheiate de către Consiliu, acestea vor trebui să obţină aprobarea Parlamentului. În practică, 
din punctul de vedere al Parlamentului, acest drept de veto extinde şi consolidează dispoziţiile 
aplicabile în prezent în materie de aviz conform, care nu privesc decât acordurile care au 
repercusiuni semnificative asupra bugetului, sau necesită instituirea unui cadru instituţional 
specific. 

Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla cu Tratatul de la Lisabona şi cu aceste noi norme, Comisia 
pentru pescuit a Parlamentului European consideră că procesele de negociere şi de încheiere a 
acordurilor în cauză ar trebui să fie revizuite. Pe parcursul negocierii acordurilor, Parlamentul 
ar trebui să fie informat în mod clar de către Comisie. De asemenea, Parlamentul ar trebui să 
participe în calitate de observator la reuniunile comisiilor mixte prevăzute în cadrul 
acordurilor pentru pescuit şi această posibilitate ar trebui să se reflecte în acordul 
interinstituţional (în acest sens, a se vedea, de asemenea, Rezoluţia PE din 7 mai 2009 
privind noul rol şi noile responsabilităţi ale PE în temeiul Tratatului de la Lisabona, în 
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special, alineatele (32), (46), (59) şi (79).

XIV.  Bilanţul de sănătate şi viitoarea reformă a PCP

Ultima reformă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) a avut loc la sfârşitul anului 
2002. Principiile fundamentale ale acestei reforme sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002. Acest regulament prevede că este necesară 
evaluarea funcţionării politicii comune în domeniul pescuitului în anul 2012, pentru a o 
adapta la evoluţia sectorului. 

Comisia tocmai a demarat procedura de consultare a tuturor sectoarelor implicate în industria 
pescuitului (pescari, industria de prelucrare, sectoarele în aval şi în amonte şi administraţiile 
publice). Aceasta a publicat un document de lucru, ca bază de discuţie pentru reuniunea 
informală a Consiliului din 29 septembrie 2008 şi ca bază de reflecţie destinată să sporească 
eficacitatea PCP, să asigure viabilitatea economică a flotei europene, să menţină rezervele de 
peşte, să integreze PCP în politica maritimă şi să ofere produse alimentare consumatorilor. La 
22 aprilie 2009, Comisia a adoptat o Carte verde privind viitorul PCP a UE, care a fost 
prezentată în cadrul reuniunii din 30 aprilie 2009 a Comisiei pentru pescuit, în ultima şedinţă 
a legislaturii. 

Comisia pentru pescuit a demarat, de asemenea, o evaluare a modului de funcţionare a PCP în 
ultimii ani şi a analizat problemele care ar trebui să fie abordate în cadrul noii reforme 
planificate pentru 2013. 

În unele dintre rapoartele din proprie iniţiativă adoptate pe parcursul celei de-a şasea 
legislaturi, precum şi în cadrul diferitelor audieri, studii şi ateliere de lucru organizate în 
contextul acestor rapoarte, Comisia pentru pescuit a examinat anumite aspecte, uneori destul 
de controversate, subiecte de discuţie (de exemplu: raportul FRAGA ESTEVEZ A6-298/2007
privind aplicarea principiului durabilităţii pescuitului în UE cu ajutorul randamentului maxim 
durabil - RMD, raportul ATTWOOLL A6-0060/2008 privind instrumentele de gestionare 
bazate pe drepturile de pescuit şi raportul GUERREIRO A6-0485/2008 referitor la politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP) şi la abordarea ecosistemică în gestionarea pescuitului 
- a se vedea punctul III de mai sus).

La 10 februarie 2009, a fost organizată o audiere publică privind acest subiect (a se vedea 
anexele 8 şi 14) de către Comisia pentru pescuit cu participarea reprezentanţilor diferitor 
consilii consultative regionale (CCR) - CCR pentru Marea Nordului, CCR pentru apele de 
sud-vest, CCR pentru flota pentru pescuitul în larg - şi a reprezentanţilor administraţiilor 
naţionale ale anumitor state membre (Danemarca, Spania, Franţa, Italia, Portugalia, Regatul 
Unit al Marii Britanii).

Dezbaterea între participanţi şi deputaţi a pus în evidenţă principalele aspecte asupra cărora se 
vor referi obiectivele reformei: adaptarea dimensiunii flotei la situaţia resurselor pentru a 
beneficia de un pescuit durabil; adoptarea de măsuri structurale şi de sprijin financiar pentru a 
garanta viabilitatea sectorului; echilibrul între o regionalizare crescută, în scopul adaptării mai 
bune a activităţilor pescuit la specificităţile fiecărei zone geografice şi aplicarea de norme 
clare şi uniforme care să garanteze principiul egalităţii de tratament pentru toţi pescarii, 
acordul privind o soluţie satisfăcătoare pentru problemele legate de capturile aruncate înapoi 
în mare, care reprezintă o risipă ruşinoasă a resurselor alimentare, revizuirea sistemelor de 
gestionare a flotei pentru a le adapta situaţiei variabile a resurselor, fie prin intermediul 
totalului admis de captură (TAC) şi de cote, fie prin efortul de pescuit, sau prin intermediul 
ajutorului altor sisteme de gestiune, consolidarea rolului acvaculturii în cadrul PCP, având în 
vederea importanţa crescută a acesteia în aprovizionarea pieţei. 
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Trebuie menţionat faptul că la 8 aprilie 2009 a fost publicată o comunicare a Comisiei 
îndelung aşteptată privind „un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a 
acvaculturii europene”. De asemenea, Comisia pentru pescuit a organizat la 27 martie 2008 o 
audiere publică cu privire la acest subiect.
Potrivit Cărţii verzi prezentate recent, Comisia va efectua o sinteză a dezbaterii pentru primul 
semestru al anului 2010 şi va prezenta concluziile cu privire la direcţia pe care reforma PCP 
trebuie să o urmeze. Prin urmare, se va efectua o analiză a impactului, urmând ca ulterior, în 
urma consultărilor suplimentare cu părţile interesate, Comisia să elaboreze o propunere pentru 
un nou regulament de bază care va fi prezentat Consiliului şi Parlamentului European, 
împreună cu celelalte propuneri juridice de bază, în contextul noului cadru financiar care va 
intra în vigoare în 2013.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009

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

0 3 7 4 5 3 22

Opinions 2 7 4 5 10 28

* adopted in committee in the year indicated.

Annex 2 - Composition of the committee

2004 - 2007
Bureau

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

Philippe De Villiers, 3rd Vice-Chair (IND/DEM), FR
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CASA David MT PPE-DE
CASACA Paulo PT PSE
CHMIELEWSKI Zdzislaw PL PPE
D'ALEMA Massimo IT PSE
DE POLI Antonio IT PPE-DE
DE VILLIERS Philippe FR IND/DEM
FRAGA ESTÉVEZ Carmen ES PPE-DE
GKLAVAKIS Ioannis GR PPE-DE
GOMOLKA Alfred DE PPE-DE
HUDGHTON Ian Stewart GB Verts/ALE
JARZEMBOWSKI Georg DE PPE-DE
KINDERMANN Heinz DE PSE
MAAT Albert Jan NL PPE-DE
MEYER PLEITE Willy ES GUE/NGL
MIGUÉLEZ RAMOS Rosa ES PSE
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MUSUMECI Sebastiano (Nello) IT UEN
O'NEACHTAIN Sean IRL UEN
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SALINAS GARCÍA María Isabel ES PSE
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COSTA Paolo IT ALDE
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CROWLEY Brian IRL UEN
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FAVA Giovanni Claudio IT PSE
FREITAS Duarte PT PPE-DE
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TRÜPEL Helga DE Verts/ALE

* Position at July 2004
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

14/12/2004

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water 
coral reefs from trawling 
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23/02/2005
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24/02/2005

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks 
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of Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern 
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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
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Conservation Programme 
(AIDCP)

09/06/2005
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Greenland halibut

23/06/2005
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Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 

reporting of fishing 
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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
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Community action plan 
for the recovery of 
European eel stocks
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applications for fishing 
licences to third countries 
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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



DV\784020EN.doc 44/74   PE423.984

EN

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

14/11/2007

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

01/09/2008

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

19/02/2009

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

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

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

14/11/2006

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

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

26/04/2007

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

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

animals and aquaculture 
products

27/04/2006
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Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

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

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

26/05/2005

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

15/06/2006

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

reading)

12/12/2006

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

10/10/2007

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

13/11/2007

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

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

15/12/2005

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

15/12/2005

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

15/06/2006

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

28/09/2006
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

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

06/09/2006

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

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

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

01/09/2008

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

13/01/2009

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

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

06/05/2009

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

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

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

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

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

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

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

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

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

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

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

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

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

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

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

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

14/09/05

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

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05
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Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

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

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

28/08/06

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

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

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

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

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

21/11/06

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

25/01/07

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

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

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

21/05/07

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

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

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

22/11/07

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

27/03/08

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

03/04/08

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

03/04/08

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

03/04/08

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

03/04/08
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Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

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

28/05/08

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

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

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

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

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

15/11/2005

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

15/12/2005

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

14/02/2006

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

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

06/09/2006

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

07/09/2006

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

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4
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Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

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

15/02/2007

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

10/07/2007

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

05/09/2007

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

06/09/2007

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

13/12/2007

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

31/01/2008

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

10/04/2008

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

08/05/2008

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

01/09/2008

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

04/12/2008

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

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

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

18/02/2009

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

18/02/2009
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Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

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

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

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

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

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

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

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

03/05/06

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

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

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

10/02/09

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

Annex 9 - Delegations*

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

Ireland 17-20 March 2008

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

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

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

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

RFO and other meetings Place Dates

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

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

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

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

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

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

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

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

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

Rome (Italy) 9-12/01/2007

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

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

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

Pico (Azores) 14/05/2007

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

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

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

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

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

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

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

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

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

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

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

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

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

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

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

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

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

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

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for a 
minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.



DV\784020EN.doc 54/74   PE423.984

EN

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

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

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

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

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

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

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

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

5.   international fisheries agreements.

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

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

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,"

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

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

Organisations is currently on an ad hoc basis,



DV\784020EN.doc 56/74   PE423.984

EN

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,
whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination meetings 
with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- host an annual conference involving the RACs and the Commission;
"(...)"

18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 
activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;

"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

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

Annex 12 - Studies*
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(Policy department B – Structural and cohesion policies)

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

2005

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

2007

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

2007

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

2008

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

2008

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

2008

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

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

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

09/09/2008

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

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

Meeting of 31 August 2004

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



DV\784020EN.doc 58/74   PE423.984

EN

Meeting of 1 September 2004

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

Meeting of 21 September 2004

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

Meeting of 22 September 2004

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

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

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

Pesqueras)

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

Meeting of 25 November 2004

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

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

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

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

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

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

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

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

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

(Sweden)

Meeting of 2 February 2005

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

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

Meeting of 14 March 2005

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

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

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

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

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

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

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

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

Meeting of 25 April 2005

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

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

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

Meeting of 26 Aprril 2005

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

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

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

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

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

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

7th research framework programme:

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

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

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

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

Meeting of 11 July 2005

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

Meeting of 12 July 2005

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

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

Meeting of 30 August 2005

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

Meeting of 14 September 2005
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- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados de 

Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

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

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

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

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

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

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

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

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

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

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

Meeting of 22 February 2006

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

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)
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Meeting of 20 March 2006

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

Meeting of 2 May 2006

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

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

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 20 June 2006

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

Meeting of 21 June 2006

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

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

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

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



DV\784020EN.doc 64/74   PE423.984

EN

Public hearing on bluefin tuna:

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

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

Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

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

Meeting of 3 October 2006

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

Meeting of 20 November 2006

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

Meeting of 21 November 2006

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

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

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

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)
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Meeting of 25 January 2007

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

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

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

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

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

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

for the Exploration of the Sea (ICES)
- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

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

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

Meeting of 3 May 2007

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

(on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

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

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
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Public hearing on bluefin tuna:

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

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

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

of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

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

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

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

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

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

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

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

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

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
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Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

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

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

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

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

Meeting of 19-20 December 2007

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

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

Meeting of 23-24 January 2008

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

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

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

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

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

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

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche
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Meeting of 27 March 2008

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

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

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

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

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

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

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

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

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

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

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

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

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

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 
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Meeting of 28 May 2008

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

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

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

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

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

and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

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

Federation)

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

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- 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
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Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

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

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

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

Federation)

Meeting of 7 October 2008

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

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

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation 
850/98:
- 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



DV\784020EN.doc 71/74   PE423.984

EN

- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of the 
North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

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

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

Public hearing on producers’ organisations:

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

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

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

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

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

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

Meeting of 21 January 2009

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

Meeting of 10-11 February 2009

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

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

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

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

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

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

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

the Italian national administration

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

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

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

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

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

Meeting of 30 April 2009

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

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

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

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

Secretariat

Head of Unit
Philippe MUSQUAR 

Alberto RODAS*
Administrators

Marília CRESPO
Jesús PARDO

Einars PUNKSTINS
Claudio QUARANTA

Peter CLINTON*
Elena GABARDI*

Pablo de PASCUAL PANIAGUA*
Tea SEVON*

Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

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

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr

Geneviève Locqueville*
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