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I. Inledning

 Fiskeriutskottets ursprung

Beslutet om att inrätta fiskeriutskottet fattades den 21 juli 1994 under det konstituerande 
sammanträdet för Europaparlamentets fjärde valperiod (1994–1999). Innan dess
behandlades frågor om den gemensamma fiskeripolitiken först av en undergrupp och 
därefter av ett underutskott för fiskeri, som inrättats inom jordbruksutskottet. 

Det fanns både praktiska och politiska skäl till beslutet 1994. Underutskottet för fiskeri 
fungerade redan som ett verkligt utskott men med de olägenheter som dess ställning som 
beroende organ till ett utskott medförde. Dessutom fanns det ett ökande politiskt tryck på 
att ge fiskerisektorn den plats som den förtjänar i parlamentets organisationsplan, med 
hänsyn till politikområdets särdrag och dess ökande betydelse i takt med unionens 
successiva utvidgningar. 

 Den gemensamma fiskeripolitikens betydelse, innehåll och mål

Trots fiskerinäringens i allmänhet begränsade bidrag till medlemsstaternas BNP är 
sektorn betydelsefull som sysselsättningskälla i regioner där det finns få andra alternativ. 
Sektorn bidrar dessutom till försörjningen av EU:s fiskerimarknad, som är en av de 
största i världen. EU är en av de största världsmakterna på området fiskeri och jordbruk.

Enligt den gällande ramförordningen om den gemensamma fiskeripolitiken (rådets 
förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002) omfattar denna politik 
”bevarande, förvaltning och utnyttjande av levande akvatiska resurser, vattenbruk samt 
beredning och avsättning av fiskeri- och vattenbruksprodukter”, när sådana verksamheter 
bedrivs inom medlemsstaternas territorier eller i gemenskapens fiskevatten eller av 
gemenskapens fiskefartyg eller medborgare i medlemsstaterna, utan att det påverkar 
flaggstatens primära ansvar. Det är den gemensamma fiskeripolitikens uppgift att 
fastställa samordnade åtgärder för bevarande, förvaltning och utnyttjande av de levande 
akvatiska resurserna, begränsning av fiskets inverkan på miljön, villkor för tillträde till 
fiskevatten och resurser, strukturpolitik och förvaltning av flottkapacitet, kontroll och 
tillsyn, vattenbruk, den gemensamma organisationen av marknaderna och internationella 
förbindelser. Den gemensamma fiskeripolitiken ska säkerställa ”att levande akvatiska 
resurser utnyttjas på ett hållbart sätt i ekonomiskt, miljömässigt och socialt hänseende”.

Från det att de första gemensamma åtgärderna inom sektorn vidtogs 1970 och den 
gemensamma fiskeripolitiken inrättades 1983 har en betydande utveckling skett inom alla 
delar av denna gemenskapspolitik. Trots den djupgående reformen 2002 står den 
gemensamma fiskeripolitiken 27 år efter sin tillkomst inför betydande utmaningar 
eftersom den måste bemästra sina svårigheter och hantera bland annat uttömningen av 
resurser och överkapaciteten hos fiskeriflottorna, sektorns ekonomiska och sociala 
nedgång, globaliseringen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter, 
återverkningarna av klimatförändringarna, behovet av att ge ett hållbart europeiskt 
vattenbruk ny kraft samt kraven på ett ekosysteminriktat förhållningssätt i den nya 
integrerade havspolitiken och dess miljöpelare, ramdirektivet för en ”strategi för 
havsmiljön”.
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 Fiskeriutskottets behörighet och arbetsordning

I enlighet med bilaga VI, punkt XIV i Europaparlamentets arbetsordning är 
fiskeriutskottet behörigt i frågor som rör följande områden:
 ”Den gemensamma fiskeripolitiken, dess utveckling och förvaltning.
 Bevarande av fiskbestånden.
 Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.
 Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella 

instrumenten för utveckling av fisket. 
 Internationella fiskeriavtal.”

Under den sjätte valperioden föreslog fiskeriutskottet upprepade gånger att denna punkt i 
bilaga VI i parlamentets arbetsordning skulle formuleras om för att bättre specificera och 
aktualisera beskrivningen av dess bidrag med hänsyn till utvecklingen över tiden 
(se bilaga 11.3 i detta dokument).

Fram till i dag har fiskeriutskottet haft ställning som s.k. ”neutralt” utskott (en ledamot av 
utskottet kan samtidigt vara ledamot av ett annat parlamentsutskott och suppleant i ett 
tredje utskott). Vid det sammanträde som ordförandekonferensen för parlamentets 
politiska grupper höll i mars 2009 beslöt man att ”avneutralisera” fiskeriutskottet och 
hörsammade således utskottets upprepade begäran. Ordförandekonferensen 
rekommenderade också att översynen av bilaga VI i parlamentets arbetsordning skulle 
begränsas ”till tekniska justeringar”. I Europaparlamentets beslut av den 6 maj 2009 
behålls punkt XIV i bilaga VI oförändrad.

  Fiskeriutskottets verksamhet

Fiskeriutskottet har antagit viktiga betänkanden och yttranden om alla dessa frågor under 
denna valperiod (bilagorna 3–6).

Utskottets övriga verksamheter har bestått i
– anordnandet av offentliga utfrågningar (bilagorna 8 och 14),
– muntliga frågor och förslag till resolutioner under plenarsammanträden (bilaga 7),
– anordnandet av delegationsbesök i flera medlemsstater och vissa tredjeländer 

(bilaga 9),
– ledamöternas deltagande som observatörer i de regionala fiskeriorganisationernas 

årliga möten och andra internationella sammankomster (bilaga 10),
– anordnandet av informella utfrågningar och möten med företrädare för sektorn och 

andra organisationer samt enheter som har ett intresse inom fiskerisektorn (bilaga 14),
– deltagandet i seminarier och konferenser anordnade av andra institutioner,
– regelbunden informationsspridning till ledamöterna via ett nyhetsbrev –

The Trawler-Le Chalutier – som regelbundet uppdateras i samband med utskottets 
sammanträden,

– beställning av studier från den behöriga utredningsavdelningen hos 
Europaparlamentets generaldirektorat för EU-intern politik (”Struktur- och 
sammanhållningspolitik”) (bilaga 12) och seminarier under den sjätte valperioden 
(bilaga 13).
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Trots utskottets begränsade bidrag till lagstiftningsprocessen, beroende på det 
samrådsförfarande som vanligtvis är tillämpligt på dess behörighetsområde (artikel 37 i 
EG-fördraget), har flera förslag från fiskeriutskottet helt eller delvis beaktats av 
Europeiska kommissionen eller rådet eller ibland direkt eller indirekt påverkat de beslut 
som fattats. Fiskeriutskottet har varit en viktig plattform för diskussioner och politiska 
påtryckningar genom att ge ordet till företrädare för sektorn vid flera tillfällen av 
avgörande betydelse, dels genom offentliga utfrågningar vid sina sammanträden, dels vid 
de besök som utskottet gjort i olika regioner då många kontakter etablerats med 
företrädare för sektorn samt nationella och regionala myndigheter. Dessutom bör det 
erinras om att fiskeriutskottet och dess ledamöter alltid har varit lyhörda och beredda att 
ingripa för att försvara sektorns intressen i särskilda krissituationer genom muntliga 
frågor till kommissionen eller förslag till resolutioner som lagts fram vid 
plenarsammanträden. Denna uppgift för fiskeriutskottet har varit densamma sedan 
utskottet inrättades och även manifesterats under den innevarande sjätte valperioden.

 Utmaningar under den sjunde valperioden

Europeiska kommissionen har påbörjat den översyn av den gemensamma 
fiskeripolitiken som föreskrivs i ramförordningen (EG) nr 2371/2002. Kommissionen 
antog ett arbetsdokument i september 2008, offentliggjorde en grönbok den 22 april 2009 
och har inlett ett brett offentligt samråd. Det nya fiskeriutskottet kommer att aktivt delta i 
dessa överväganden och i utarbetandet av den framtida reformen. Efter 
Lissabonfördragets eventuella ikraftträdande kommer parlamentet och rådet att i 
enl ighet  med det ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa de nödvändiga 
bestämmelserna för att uppnå den gemensamma fiskeripolitikens mål. Denna situation 
medför stora förändringar och ett ökat ansvar för vårt utskott, som i så fall blir ombett att 
yttra sig inom ramen för medbeslutandeförfarandet om viktiga frågor för den 
gemensamma fiskeripolitikens framtid.

Syftet med detta dokument, som har utarbetas av fiskeriutskottets sekretariat och framför 
allt riktar sig till utskottets nya ledamöter, är att ge en kortfattad och icke-uttömmande 
allmän bild av utskottets verksamhet under den sjätte valperioden.

II. Mot en enhetlig och effektiv tillämpning av den gemensamma 
fiskeripolitiken

Europaparlamentet har under flera valperioder beklagat den bristande respekten för den 
gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser och gång på gång krävt en förbättring av 
medlemsstaternas kontrollåtgärder, en harmonisering av kriterierna för inspektion och 
sanktioner, insyn i resultaten av inspektionerna och en förstärkning av gemenskapens 
inspektionssystem. Under den sjätte valperioden har Europaparlamentet aktivt bidragit till 
förstärkningen av gemenskapskontrollen inom den gemensamma fiskeripolitiken, som 
utgör en av de grundläggande pelarna för denna och som har genomgått en betydande 
utveckling under de senaste åren.

Europaparlamentet uttalade sig den 23 februari 2005 (A6-0022/2005, föredragande: 
Elspeth Attwooll, ALDE, GB) om förslaget till rådets förordning om inrättande av 
Gemenskapens kontrollorgan för fiske, vars inrättande ingår i 2002 års reform. 
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Kontrollorganet har varit verksamt sedan 2007 och dess verkställande direktör har 
regelbundet deltagit i fiskeriutskottets sammanträden för att hålla ledamöterna 
underrättade om organets verksamheter.

Den 15 februari 2007 antog Europaparlamentet en resolution (ej lagstiftning) om 
genomförande av EU:s handlingsplan avseende olagligt, orapporterat och oreglerat 
fiske (A6-0015/2007, föredragande: Marie-Hélène Aubert – Verts/ALE, FR). I 
resolutionen uppmanades kommissionen och medlemsstaterna att fördubbla sina 
ansträngningar att genomföra de 15 åtgärderna i EU:s fiskerihandlingsplan för det 
olagliga, orapporterade och oreglerade fisket, som antogs 2002. Bland övriga 
rekommenderade åtgärder fanns en uppmaning till kommissionen att inkludera följande 
åtgärder i sitt lagstiftningsförslag: Upprättandet av ett gemenskapsregister över fartyg 
som gör sig skyldiga till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, i vilket de fartyg som 
finns med på de regionala fiskeorganisationernas svarta listor införs och som bör 
underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna och göra det möjligt att följa 
fartygen om dessa flaggas om. Gemensamma lägsta och tillräckligt avskräckande 
straffsatser för uppenbara överträdelser, som bör tillämpas av alla medlemsstater. Alla 
svarta listor med fiskefartyg och fartyg som transporterar fisk, inklusive fartygets ägare 
eller operatörer, som antagits av regionala fiskeriorganisationer bör offentliggöras och 
införlivas direkt i gemenskapslagstiftningen. Icke EU-fartyg på de listorna måste oavsett 
skäl förbjudas att angöra gemenskapens hamnar, med undantag av fall på grund av force 
majeure eller humanitära skäl. Fiskefångstens rättsliga ursprung måste kunna bevisas 
innan den får lastas av i EU:s hamnar eller importeras till EU. Kommissionen bör se till 
att fysiska och juridiska personer som är involverade i olagligt, orapporterat och oreglerat 
fiske inte tilldelas någon form av stöd eller subventioner från gemenskapens fonder för 
någon del av sin verksamhet och medlemsstaterna bör handla på samma sätt när det gäller 
de olika nationella stöden. Europaparlamentet uppmanade vidare kommissionen att hjälpa 
utvecklingsländerna, framför allt de utvecklingsländer med vilka gemenskapen ingått 
fiskeavtal, att till fullo uppfylla åtagandena i den internationella handlingsplanen för att 
utrota det olagliga fisket.

I oktober 2007 lade Europeiska kommissionen fram ett meddelande och ett förslag till 
förordning om kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. Allmänna 
bestämmelser och villkor föreslogs för att upprätthålla ett effektivt system för 
hamnstaternas kontroll, inrättande av certifieringssystem och tillnärmning på 
gemenskapsnivå av maximistraffnivåer som medlemsstaterna ska tillämpa vid allvarliga 
överträdelser av bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken. Europaparlamentets 
bidrag till utformningen av denna nya strategi har varit till stor nytta, och i 
kommissionens förslag ingår flera av rekommendationerna i parlamentets ovannämnda 
resolution av den 15 februari 2007. Den 5 juni 2008 antog Europaparlamentet en 
lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om upprättande av ett 
gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat 
och oreglerat fiske (A6-0193/2008, föredragande: Marie-Hélène Aubert – Verts/ALE, 
FR). Förordning (EG) nr 1005/2008 antogs av rådet i september 2008 och är tillämplig 
från den 1 januari 2010. Den utgör tillsammans med rådets förordning (EG) nr 1006/2008 
av den 28 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens 
fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från 
tredjeland till gemenskapens vatten (se Europaparlamentets lagstiftningsresolution av 
den 10 april 2008, (A6-0072/2008, föredragande Philippe Morillon – ALDE, FR) och 
den framtida förordningen om upprättandet av ett kontrollsystem i gemenskapen (se 
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nedan), ett viktigt inslag i politiken för kontroll av efterlevnaden av den gemensamma 
fiskeripolitiken.

Slutligen antog Europaparlamentet den 22 april 2009 en lagstiftningsresolution om 
förslaget till rådets förordning om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för 
att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs 
(A6-0253/2009, föredragande Raul Romeva – Verts/ALE, ES). Europaparlamentet 
stödde kommissionens förslag men föreslog en rad ändringar, framför allt uppskjutandet 
till juli 2013 av tillämpningen av vissa bestämmelser om fartyg vilkas längd är 10 meter 
eller mer och vilkas största längd är högst 15 meter, införandet av ett ekonomiskt stöd på 
80 procent som samfinansieras via gemenskapsbudgeten till installation av system för 
fartygsövervakning samt elektroniska loggböcker, höjning av toleransmarginalen i 
loggböckerna från 5 till 10 procent, avskaffandet av vissa bestämmelser som bemyndigar 
kommissionen att freda fiskeområden i realtid, minska medlemsstaternas kvoter eller att 
förbjuda utbyten av kvoter. När det gäller fritidsfisket, som är ett mycket kontroversiellt 
ämne, anser Europaparlamentet att det skulle vara diskriminerande att underkasta det 
kommersiella fisket kontroller och strikta begränsningar samtidigt som man i hög grad 
befriar det icke-kommersiella fisket från dem. Enligt kompromissförslaget anser 
parlamentet att medlemsstaterna inom en tidsfrist på två år efter förordningens 
ikraftträdande ska uppskatta fritidsfiskets effekter på sina vatten och överlämna dessa 
uppgifter till kommissionen. Under vägledning av Vetenskapliga, tekniska och 
ekonomiska kommittén för fiskerinäringen ska den berörda medlemsstaten och 
kommissionen besluta vilket fritidsfiske som får allvarliga effekter för bestånden. Den 
berörda medlemsstaten ska i nära samarbete med kommissionen utveckla ett 
övervakningssystem för fiske som får omfattande effekter på bestånden, vilket på ett 
korrekt sätt kan bedöma de totala fångster av varje bestånd som tas upp av fritidsfiskare. I 
de fall fritidsfisket anses ha allvarliga effekter för bestånden ska fångsterna avräknas från 
flaggmedlemsstatens motsvarande kvot. De berörda medlemsstaterna får fastställa en 
andel av denna kvot som uteslutande ska användas för det berörda fritidsfisket. 
Förordningen väntas i princip bli antagen av rådet under de närmaste månaderna, under 
den sjunde valperioden. I det ifrågavarande förslaget föreskrivs även om en förlängning 
av mandatet för Gemenskapens kontrollorgan för fiske.

III. Bevarande av bestånden

Den reform av den gemensamma fiskeripolitiken som genomfördes 2002 har främjat en 
mer långsiktig syn på fiskeriförvaltningen. I reformen föreskrevs upprättandet av 
fleråriga återhämtningsplaner för fiskbestånd som befinner sig utanför de biologiska 
säkerhetsgränserna och fleråriga förvaltningsplaner för andra bestånd samt ett successivt 
införande av en på ekosystemen grundad förvaltningsmetod för fisket. 

De fleråriga förvaltningsplanerna för bestånden utgör numera ett viktigt inslag i den 
gemensamma fiskeripolitiken, och Europaparlamentet har under valperioden uppmanats 
att yttra sig över kommissionens förslag på området.
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 Förvaltnings- och återhämtningsplaner (2004–2009)

 Betänkande av Philippe Morillon (ALDE, FR) om förslaget till rådets förordning om 
återhämtningsåtgärder för bestånden av tunga i västra delen av Engelska kanalen och 
i Biscayabukten (A6-0050/2005): lagstiftningsresolution, 14.4.2005.

 Betänkande av Rosa Miguélez Ramos (PSE, ES) om förslaget till rådets förordning 
om fastställande av återhämtningsåtgärder för bestånden av sydkummel och 
havskräfta i Kantabriska sjön och väster om Iberiska halvön och om ändring av 
förordning (EG) nr 850/98 (A6-0051/2005): lagstiftningsresolution, 14.4.2005.

 Betänkande av Henrik Dam Kristensen (PSE, DK) om förslaget till rådets 
förordning om upprättande av en återuppbyggnadsplan för liten hälleflundra inom 
ramen för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (A6-0116/2005): 
lagstiftningsresolution, 23.6.2005.

 Betänkande av Albert Jan Maat (PPE-DE, NL) om förslaget till rådets förordning 
om åtgärder för återhämtning av beståndet av europeisk ål (A6-0140/2006): 
lagstiftningsresolution, 16.5.2006 (parlamentet antog redan den 15 november 2005 
en lagstiftningsresolution om utarbetande av gemenskapens handlingsplan för 
återhämtning av europeisk ål, betänkande av Albert Jan Maat A6-0284/2005).

 Betänkande av Albert Jan Maat (PPE-DE, NL) om förslaget till rådets förordning 
om upprättande av en förvaltningsplan för fiske som utnyttjar bestånd av rödspätta 
och tunga i Nordsjön (A6-0265/2006): lagstiftningsresolution, 28.9.2006.

 Betänkande av Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE, PL) om förslaget till 
rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i Östersjön 
och det fiske som utnyttjar de bestånden (A6-0163/2007): lagstiftningsresolution, 
6.6.2007.

 Betänkande av Iles Braghetto (PPE-DE, IT) om förslaget till rådets förordning om 
upprättande av en flerårig återhämtningsplan för tonfisk i östra Atlanten och 
Medelhavet (A6-0408/2007): lagstiftningsresolution, 14.11.2007.

 Betänkande av Niels Busk (ALDE, DK) om förslaget till rådets förordning om 
ändring av förordning (EG) nr 423/2004 när det gäller återhämtning av torskbestånd 
(A6-0340/2008): lagstiftningsresolution, 20.10.2008.

 Betänkande av Struan Stevenson (PPE-DE, GB) om förslaget till rådets förordning 
om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland 
och för fisket efter det beståndet (A6-0433/2008): lagstiftningsresolution, 4.12.2008.

 Betänkande om förslaget till förordning om en flerårig återhämtningsplan för 
blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet (CNS/2009/0029): 
lagstiftningsresolution, 12.3.2009, antogs enligt det brådskande förfarandet.

I ovannämnda lagstiftningsresolutioner lade parlamentet fram förslag om att införa större 
flexibilitet i tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens förslag, att möjliggöra en 
större medverkan av sektorn och de rådgivande organen i genomförandet av 
utvärderingen av beslut, att beakta de regionala särdragen och varje fiskeriområdes 
särskilda egenskaper, att begränsa de socioekonomiska återverkningarna av de planerade 
åtgärderna samt att i förekommande fall uppmärksamma bristerna i tillgängliga 
vetenskapliga uppgifter. Europaparlamentets ändringsförslag gällde alltefter den berörda 
planen den maximala årliga variationsbredden i den totalt tillåtna fångstmängden, 
kriterierna för fastställande av fiskeriansträngningen, antalet dagar till havs samt i vissa 
fall, bland annat för återhämtningsplanen för blåfenad tonfisk, åtgärder för att förstärka 
kontrollen av tillämpningen av den berörda planen.
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 För ett hållbart och ansvarsfullt fiske: de viktigaste antagna betänkandena
(2004–2009)

Europaparlamentet har för övrigt tagit ställning till en rad ämnen som är direkt 
förknippade med skyddet och bevarandet av fiskebestånden inom ramen för ett 
ansvarsfullt fiske och principerna om hållbarhet. Dessa betänkanden, som ibland åtföljts 
av utfrågningar och/eller studier och seminarier (se bilagorna 8, 12 och 13) har särskilt 
gällt tillämpliga tekniska åtgärder och förvaltningsinstrument som främjar ett hållbart 
fiske samt de åtgärder som krävs för att förbättra skyddet av havsekosystemen. Bland 
dessa betänkanden kan följande nämnas:

Betänkande av Carmen Fraga Estévez (PPE-DE, ES) om förslaget till rådets 
förordning om förvaltningsåtgärder för hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i 
Medelhavet (A6-0112/2005): lagstiftningsresolution, 9.6.2005 – I slutet av den förra 
valperioden förkastades kommissionen förslag av fiskeriutskottet eftersom utskottet 
ansåg att särdragen hos fisket i Medelhavet och dess flotta inte tillräckligt beaktades och 
att förslaget var bristfälligt vad gäller samrådet med berörda parter. Under 
plenarsammanträdet den 1 april 2004 fick inte förslaget en majoritet av rösterna men 
kommissionen drog inte tillbaka det utan lade fram det igen inför parlamentet i början av 
den nya valperioden. Inom ramen för detta betänkande kunde en kompromiss hittas om 
sättet att fastställa en tillfredsställande förvaltning av fiskeresurserna, särskilt vad gäller 
tonfiskfisket, de fiskeredskap som utnyttjas för kustfiske och i frågan om att minska 
fångststorleken i förhållande till de tillåtna nätens maskstorlek och egenskaper.

Betänkande av Zdzisław Kazimierz Chmielewski (PPE-DE, PL) om förslaget till 
rådets förordning om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, 
Bälten och Öresund, (A6-0265/2005): lagstiftningsresolution, 13.10.2005 – Ett 
inledningsvis mycket kontroversiellt betänkande. Kompromisslösningar kunde hittas för 
att säkerställa en bättre förvaltning av resurserna i denna region, särskilt vad gäller 
fiskeredskapen och minsta fångststorlek.

Betänkande av Catherine Stihler (PSE, GB) om översynen av vissa begränsningar av 
tillträdet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (Shetlandsboxen och 
rödspätteboxen) (A6-0016/2006): resolution (ej lagstiftning) 14.2.2006) – Genom 
antagandet av detta initiativbetänkande bekräftade parlamentet sitt stöd för 
kommissionens beslut att behålla Shetlandsboxen respektive rödspätteboxen efter ett 
omfattande samråd med berörda parter. I betänkandet framhölls även den viktiga roll som 
den regionala rådgivande nämnden spelar för fiskeriförvaltningen i Nordsjön. Samråd 
med den regionala rådgivande nämnden ansågs sålunda värdefullt för eventuella senare 
utvärderingar av boxarna i detta havsområde.

Betänkande av Carmen Fraga Estévez (PPE-DE, ES) om inledningen av en debatt om 
en gemenskapsmodell för miljömärkningsprogram för fiskeriprodukter
(A6-0219/2006): resolution (ej lagstiftning), 7.9.2006 – I denna resolution begärde 
parlamentet att en gemenskapsstrategi för miljömärkningsprogram för fiskeri- och 
vattenbruksprodukter snarast skulle införas. Samtidigt beklagade parlamentet att 
dröjsmålet med denna åtgärd lett till att det uppstått en uppsjö av mer eller mindre seriösa 
miljömärken utan någon offentlig kontroll, vilket medför risk för svag trovärdighet och 
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förvirring bland konsumenter och producenter. År 2008 aviserade kommissionen sin 
avsikt att lägga fram en förordning om miljömärkning av fiskeprodukter under första 
halvåret 2009, varefter kommissionen tycks ha övergett den planen till förmån för ett 
övergripande förslag om miljömärkning i gemenskapen (KOM(2008)0401) för de flesta 
produkter, inklusive från fiskesektorn (se betänkande A6-0105/2009 från ENVI-utskottet 
och den ståndpunkt som parlamentet intog vid förstabehandlingen den 2 april 2009). 
Fiskeriutskottet och andra berörda hade framfört klara invändningar mot denna 
uppläggning och slutligen kunde en kompromiss med två inslag hittas. För det första åtog 
sig kommissionen att före utgången av 2009 lägga fram ett särskilt förslag om märkning 
av fiskeprodukter, där det främst intygas att produkterna kommer från ett hållbart fiske 
(”från nät till kaj”). För det andra ska tillämpningen av förordningen om övergripande 
miljömärkning på fiskeprodukter i stället gälla villkoren för förädling, paketering och 
transport (”från kaj till bord”) och under alla omständigheter vara beroende av resultaten 
av en genomförbarhetsstudie som kommissionen åtog sig att genomföra och lägga fram 
före utgången av 2011.

Betänkande av Carmen Fraga Estévez (PPE-DE, ES) om att genomföra hållbarhet 
inom EU:s fiske genom maximal hållbar avkastning (A6-0298/2007): resolution 
(ej lagstiftning), 6.9.2007 – I detta initiativbetänkande (under vars utarbetande ett 
offentligt samråd arrangerades – se bilagorna 8 och 14) förespråkar parlamentet en 
fiskeripolitik som är bättre anpassad till den biologiska kapaciteten hos fiskeresurser som 
befinner sig i en återhämtningsfas. Parlamentet ansåg att ett förslag om att inrätta 
maximal hållbar avkastning inte var en tillräcklig åtgärd och underströk bland annat 
nödvändigheten av att inrätta ett system för tillgång till resurser som främjar hållbarheten, 
förenklar de tekniska åtgärderna och gör det svårare att kasta fångst överbord. En större 
flexibilitet ansågs vara gynnsamt för sektorns konkurrenskraft, där alla förändringar av 
förvaltningssystemet med nödvändighet måste stödjas av tillräckliga ekonomiska 
kompensationsåtgärder. 

Betänkande av Carl Schlyter (Verts/ALE, SV) om en politik för att minska oönskade 
bifångster och stoppa bruket att kasta fångst överbord inom EU:s fiske
(A6-0495/2007): resolution (ej lagstiftning), 31.1.2008) – Detta initiativbetänkande rör 
ett grundläggande problem som har en global dimension för fiskerisektorn: kastandet av 
fångst överbord, ett förfarande vars årliga volymer uppskattas till mellan 7 och 27 
miljoner ton, vilket utgör nästan en fjärdedel av de totala fångsterna. Återkastandet av 
sådana volymer skadar inte bara miljön utan förhindrar också återhämtningen av uttömda 
bestånd och kostar fiskerisektorn dyrbar tid och energi. Anledningen till att man kastar 
fångst överbord varierar från fiskeområde till fiskeområde och därför bör lösningarna 
också vara anpassade till olika omständigheter. Därför uppmanades kommissionen, 
medlemsstaterna och näringsidkarna inom sektorn att planera genomförandet av åtgärder 
som ger incitament till förbättring av de nuvarande fiskemetoderna, särskilt en ökning av 
antalet dagar till havs och förmånstillträde till vissa områden för båtar som utnyttjar mer 
selektiva fiskeredskap samt inledande av målinriktade pilotprojekt för att minska 
återkastandet av fångst. Förbud mot återkastande av fångst i ett fiskeområde förutses 
enbart om det saknas andra lösningar fem år efter ikraftträdandet av de nya 
bestämmelserna.

Betänkande av Elspeth Attwooll (ALDE, GB) om rättighetsbaserade 
förvaltningsinstrument för fisket (A6-0060/2008): resolution (ej lagstiftning), 
10.4.2008 – I detta initiativbetänkande, som är en reaktion på ett meddelande från 
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kommissionen om samma ämne (inom ramen för vilket ett seminarium anordnades på 
begäran av fiskeriutskottet – se bilaga 13), behandlas fördelarna och nackdelarna av 
system som utnyttjar förvaltningsinstrument som grundas på fiskerätter. Samtidigt som 
det erkänns att erfarenheterna av förvaltning som grundas på fiskerätter i vissa 
medlemsstater som tillämpat detta system har lett till mycket positiva effekter i många 
avseenden, framhålls i betänkandet också den stora komplexitet och de svårigheter det 
skulle medföra vid en övergång till ett enda system genom harmonisering av 
medlemsstaternas metoder eller en förvaltning på gemenskapsnivå. Parlamentet anser att 
det är nödvändigt att känna till de effekter som sådana förändringar kan medföra, bland 
annat för stabiliteten och bevarandet av livskraften i de samhällen som är beroende av 
fisket, graden av koncentration av innehavet av rättigheterna och de därav följande 
socioekonomiska konsekvenserna. Kommissionen uppmanades att genomföra en 
fullständig analys av de förvaltningssystem som för närvarande tillämpas i 
medlemsstaterna. Parlamentet ansåg att den anslagna tiden för diskussion var för kort och 
begärde att den skulle förlängas så att de olika tillgängliga lösningarna och deras 
konsekvenser kunde utvärderas och studeras ordentligt. En extern studie om ämnet som 
beställts av kommissionen offentliggjordes nyligen (studien finns tillgänglig på 
Europeiska kommissionens webbplats 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Betänkande av Rosa Miguélez Ramos (PSE, ES) om förvaltningen av djuphavsbestånd 
(A6-0103/2008): resolution (ej lagstiftning), 8.5.2008 – Inom ramen för detta 
betänkande anordnades även ett seminarium på begäran av fiskeriutskottet (se bilaga 13). 
I sin resolution om ämnet uppmanade parlamentet kommissionen att införa program för 
insamling av vetenskaplig information genom forskningsfartyg och att genomföra en 
socioekonomisk utvärdering av djuphavsfisket för att analysera konsekvenserna av nya 
nedskärningar av fiskeansträngningen inom sektorn. Kommissionen och medlemsstaterna 
uppmanades att fastställa gemensamma riktlinjer och utväxla bästa metoder för att nå 
fram till en bättre tillämpning av åtgärderna för att bekämpa illegalt fiske och försäljning 
av olagliga fångster på europeiska marknader och främja fångstmetoder som i högre grad 
respekterar miljön och den ekologiska mångfalden vad gäller oönskade bifångster.

Betänkande av Duarte Freitas (PPE-DE, PT) om förslaget till rådets förordning om 
skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med 
bottenredskap på öppet hav (A6-0183/2008, lagstiftningsresolution, 5.6.2008) – Detta 
förslag till förordning är en följd av FN:s rekommendationer om att avskaffa skadliga 
fiskemetoder som hotar känsliga marina ekosystem på öppet hav (resolution 61/105, 
8.12.2006). Det antagna förslaget är tillämpligt på gemenskapsfartyg som är verksamma 
på öppet hav inom omr å d e n  som inte regleras av en regional 
fiskeriförvaltningsorganisation och som således kräver ensidig reglering av flaggstaten. 
Parlamentets ändringsförslag gällde att ett maximalt djup för utnyttjande av fiskeredskap 
inte fastställs, begränsningen av de berörda bottenredskapen och om hänvisningen till 
FAO:s arbete. Förslaget om att minska antalet observatörer ombord antogs inte.

Betänkande av Heinz Kindermann (PSE, DE) om utarbetande av en Europeisk 
förvaltningsplan för skarv i syfte att minska skarvens ökande skadliga inverkan på 
fiskbestånd, fiske och vattenbruk (A6-0434/08, resolution (ej lagstiftning), 4.12.2008) –
Skarvpopulationen har ökat enormt på senare år och ger upphov till varaktiga skador på 
vattenbruksanläggningar och beståndet av många vilda fiskarter i flera medlemsstaters 
inlands- och kustvatten. I detta initiativbetänkande uppmanar parlamentet kommissionen 
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och medlemsstaterna att fördubbla sina budgetinsatser och sitt samarbete på det 
vetenskapliga och administrativa planet för att genomföra en europeisk förvaltningsplan 
för inverkningarna av skarv. Insamling av tillförlitliga och allmänt erkända uppgifter om 
dessa effekter ses som det första nödvändiga steget för att regelbundet övervaka dessa 
fåglar i syfte att balansera åtgärderna för att skydda arten mot åtgärder för att garantera 
skyddet av vilda fiskarter i inlandsvattnen och en livskraftig vattenbruksproduktion. 

Betänkande av Pedro Guerreiro (GUE/NGL, PT) om den gemensamma 
fiskeripolitiken och fiskeriförvaltningens ekosystemansats (A6-0485/2008): resolution 
(ej lagstiftning), 13.1.2009 – Ett seminarium om detta tema anordnades på begäran av 
fiskeriutskottet (se bilaga 13). I sin resolution i anslutning till diskussionen om en 
eventuell reform av den gemensamma fiskeripolitiken underströk Europaparlamentet att 
man i all fiskeripolitik måste beakta sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner 
genom ett integrerat och balanserat angreppssätt. Varje medlemsstats livsmedelsbehov, 
värnandet om sektorns livskraft och levande fiskesamhällen samt bevarandet av 
havsekosystemens hållbarhet ses inte som oförenliga mål. Europaparlamentet uttryckte 
sin djupa oro för att den gemensamma fiskeripolitiken skulle ändras i en riktning som 
främjar en koncentration av fiskeriverksamheten, särskilt vad gäller rätten till tillgång till 
resurserna, och underströk att minskningen och koncentrationen av kvoter i händerna på 
visa näringsidkare inte garanterar en minskning av fiskeansträngningen utan gynnar 
koncentrationen av utnyttjandet av fiskeresurserna. Kommissionen uppmanades att 
undersöka olika instrument för fiskeriförvaltningen och se till att de instrument som finns 
för närvarande inte förändras innan man har ett alternativ som garanterar ett bättre 
utnyttjande av resurserna. Europaparlamentet ansåg bland annat att det är absolut 
nödvändigt att behålla undantaget av tillträdet till en territorialvattenzon på minst 
12 sjömil som medel att främja hållbarheten hos kustekosystemen, de traditionella 
fiskeverksamheterna och överlevnaden för fiskesamhällen och krävde att undantaget ska 
vara permanent. Parlamentet ansåg även att det är olämpligt att mäta 
fiskeriansträngningen på ett enhetligt sätt utan att beakta mångfalden av flottor och 
fiskeredskap och att man vid kontrollen av fiskeriansträngningen bör beakta de olika 
arterna, de olika fiskeredskapen och de uppskattade konsekvenserna av fångsterna av 
varje art. Europaparlamentet drog slutsatsen att de första uppgifter som bör fullgöras när 
det gäller fiskeriförvaltningen består i att vetenskapligt granska om det finns 
överdimensionerade flottor och överexploaterade resurser och i förekommande fall 
identifiera dem, så att det blir möjligt att anta lämpliga specifika åtgärder. 

Betänkande av Cornelis Visser (PPE-DE, NL) om förslaget till rådets förordning om 
bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder (A6-0206/2009, 
lagstiftningsresolution, 22.4.2009) – Syftet med detta förslag är att förenkla det gällande 
regelverket för bevarandet av fiskeresurserna. Det föreslagna tillvägagångssättet består i 
antagandet av en rådets ramförordning med allmänna principer och bestämmelser som 
ska följas av kompletterande kommissionsförordningar med specifika tekniska 
bestämmelser på varje område som hänförs till en regional rådgivande nämnd. I samband 
med betänkandet anordnade fiskeriutskottet en offentlig utfrågning och beställde en 
studie (bilagorna 8 och 12). Europaparlamentet antog ändringsförslag om bland annat 
mer flexibla bestämmelser om nätkombinationer och fastställandet av en grupp ämnen 
där det är rådet (och inte kommissionen inom ramen för kommittéförfarandet) som ska 
fatta de nödvändiga besluten. Enligt ett annat ändringsförslag bör rådet på förslag av 
kommissionen och i enlighet med det förfarande som anges i artikel 37 i fördraget anta 
särskilda tillämpningsbestämmelser inom de olika regioner som motsvarar de olika 
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regionala rådgivande nämnderna. Europaparlamentets ändringsförslag avspeglar en vilja 
att se till att det allt vanligare utnyttjandet av beslut som fattas inom ramen för 
kommittéväsendet begränsas till icke-väsentliga element av rent teknisk natur och inte är 
till nackdel för förekomsten av enhetliga och icke-diskriminerande regler eller den 
institutionella lagstiftningsbalansen. 

IV. För förbättring av sektorns ekonomiska och sociala situation

Under de senaste åren har det ekonomiska läget för många fiskeriföretag försämrats på 
grund av en kombination av olika faktorer, bland annat minskade fångster till följd av 
fiskeresursernas dåliga läge och begränsningar av tillgången till vissa av dem, ökade 
kostnader förknippade med bränslepriset, stagnation av priset vid första försäljningen och 
utvecklingen av marknaderna, som utsätts för verkningarna av import från tredjeländer, 
den ökade koncentrationen av distributionen samt den finansiella krisen.

I de flesta av sina initiativbetänkanden har fiskeriutskottet beaktat denna situation och 
krävt att kommissionen ska vidta åtgärder på kort, medellång och lång sikt för att 
begränsa konsekvenserna och hitta lösningar som gör det möjligt att bevara sektorns 
livskraft.

I sin resolution (ej lagstiftning) av den 28 september 2006 om förbättring av 
fiskerinäringens ekonomiska läge (A6-0266/2006, föredragande: Pedro Guerreiro –
GUE/NGL, PT), föreslog Europaparlamentet att konkreta och omedelbara åtgärder skulle 
antas för att avhjälpa prishöjningen på bränsle, bland annat följande: inrättandet av en 
garantifond, lämplig samfinansiering på gemenskapsnivå för att garantera stabila 
bränslepriser och att företagen skulle beviljas tillfällig kompensationsersättning, att 
skattelättnader skulle beviljas för att garantera konkurrenskraften hos den EU-fiskeflotta 
som fiskar utanför gemenskapsvattnen, en skyndsam revision av taken för de 
minimis-stöden till fiskerinäringen. Bland de åtgärder på medellång och lång sikt som 
parlamentet föreslog i sin resolution fanns en generell plan för att minska flottans 
energiförbrukning. Europaparlamentet önskade att de nya europeiska strukturfonderna för 
fiske fortsätter att bevilja stöd till förnyelse och modernisering av fiskeflottan med 
prioritering av det småskaliga och kustnära fisket och ansåg att de gemenskapsmedel som 
anslagits till fiskerinäringen var otillräckliga. Kommissionen uppmanades att lägga fram 
förlag om ett gemenskapsprogram till stöd för småskaligt och kustnära fiske. Parlamentet 
ansåg också att följande åtgärder var väsentliga: antagande av åtgärder för att förstärka 
kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, främjande av forskning och 
lämpliga investeringar för att bidra till en minskad energiförbrukning inom 
fiskerinäringen, framläggande av förslag till en översyn av den gemensamma 
marknadsorganisationen för fiskeprodukter, införandet av mekanismer som medger bättre 
priser vid den första försäljningen och främjandet av en rättvis fördelning av mervärdet i 
värdekedjan samt stödjande av fiskarnas deltagande i besluten och förvaltningen av den 
gemensamma fiskeripolitiken, särskilt genom de regionala rådgivande nämnderna. Detta 
betänkande föregicks i maj och juni 2006 av offentliga utfrågningar anordnade av 
fiskeriutskottet, varav den ena gällde den europeiska fiskeflottans konkurrenskraft inför 
prishöjningen på bränsle och den andra det ekonomiska läget i näringen (se 
bilagorna 8 och 14).
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De särskilt sårbara grupperna har stått i centrum för uppmärksamheten i andra mer 
specifika betänkanden, som exempelvis betänkandet om kustfiske och problem för 
fiskare som idkar kustfiske (A6-0141/2006, föredragande: Sean Ó Neachtain –
UEN, IRL) och betänkandet om kvinnliga nätverk: fiskeri, jordbruk och diversifiering 
(A6-0341/2005, föredragande: Elspeth Attwooll – ALDE, GB), som var upphovet till 
resolutioner (ej lagstiftning) som antogs den 15 maj 2006 respektive 
den 15 december 2005. I det första av dessa betänkanden uppmärksammas kustfiskets 
stora betydelse, särskilt för den socioekonomiska överlevnaden av kustsamhällen i 
allmänhet. Europaparlamentet erkände för övrigt kvinnornas viktiga roll inom kustfisket 
och uppmanade kommissionen att i sina initiativ systematiskt beakta könsdimensionen 
och jämställdheten mellan kvinnor och män. I det andra av de båda betänkandena 
uppmanas kommissionen att införa de nödvändiga kanalerna för att förbättra och sprida 
information om kvinnornas situation inom olika verksamheter som utgör en integrerad 
del av fiskerinäringen eller är förknippade med denna. Offentliga utfrågningar 
anordnades inom ramen för de båda betänkandena (se bilagorna 8 och 14). Under 
sammanträdet den 28 augusti 2008 redovisades en studie som utskottet beställt om 
kvinnors roll i utvecklingen av hållbara fiskeområden för ledamöterna (se även 
bilaga 11.2).

Den strukturella krisen inom sektorn, som förvärrats påtagligt av de kraftigt höjda 
bränsleprisen under en stor del av året, ledde 2008 till flera protestdemonstrationer i vissa 
medlemsstater. Fiskeriutskottet reagerade snabbt genom att organisera offentliga 
minimiutfrågningar (i februari och i juni 2008), samt samtycke till en muntlig fråga till 
rådet och till kommissionen i plenum, vilket ledde till att en parlamentsresolution om 
krisen inom fiskerinäringen till följd av det höjda bränslepriset antogs den 
19 juni 2008. I denna resolution bekräftar Europaparlamentet sitt stöd till kraven på 
snabbare förfaranden för utbetalning av planerade stöd, höjning av beloppet för de 
minimis-stöd, beviljandet av skattelättnader och sänkta sociala avgifter för fartyg som 
fiskar utanför gemenskapsvattnen, rådets skyndsamma antagande av förordningen om 
kontroll av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och förslag från kommissionen om 
reformen av den tillämpliga förordningen om den gemensamma organisationen av 
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter. I resolutionen upprepas även kravet på 
en förstärkning av stödet till forskningsprojekt för att förbättra energieffektiviteten inom 
fiskerinäringen.

V. Strukturåtgärder 

  Europeiska fiskerifonden

År 2005 anordnade fiskeriutskottet två offentliga utfrågningar om förslaget till 
lagstiftning om den nya europeiska fiskerifonden: utfrågningen den 1 februari samlade 
företrädare för nationella fiskeriförvaltningar och utfrågningen den 29 mars företrädare 
för fiskeribranschen (se bilagorna 8 och 14).

Parlamentet stödde den finansieringsram för Europeiska fiskerifonden om fastställts 
genom överenskommelsen om budgetramen (2007–2013). I sin lagstiftningsresolution 
av den 24 juni 2005 om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden 
(A6-0217/2005, föredragande: David Casa – PPE-DE, MT) föreslog Europaparlamentet 
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en reform av systemet för ekonomiskt stöd till fiskare. Parlamentet tillstyrkte 
grundprincipen för denna reform, dvs. bevarandet av fiskeriresurser, men ansåg att de 
socioekonomiska konsekvenserna också borde beaktas. 

Vissa frågor blev föremål för kompromiss: definitiv uppläggning av fiskefartyg, 
finansiering av fiskeredskap och investeringar i vattenbruk. Vad gäller definitiv 
uppläggning av fiskefartyg hade kommissionen föreslagit att de offentliga stöden skulle 
utgå till skrotning av fartyg eller till omställning av dem till mer lönsamma ändamål. 
Europaparlamentet vill utöka tillämpningsområdet för politiken. Enligt parlamentet borde 
offentliga subventioner utnyttjas till skrotning av fartyg men också till att de ställs om till 
andra verksamheter utanför fisket, till skapandet av gemensamma företag (”joint 
ventures”) eller export på villkor att fartygen inte mer används för fiske. Ledamöterna 
föreslår att fonden ska bidra till finansieringen av globala stöd till besättningen på fartyg 
som uppmanas att upphöra med sin verksamhet. Europaparlamentet föreslog också att 
offentligt stöd till förnyelse av flottan ska kunna beviljas bland annat till utnyttjande av 
mer selektiva tekniker och system för lokalisering av fartyg samt för att förbättra 
säkerheten ombord, arbets- och hygienförhållandena, så länge dessa åtgärder inte medför 
någon ökning av fiskeansträngningen. När det gäller finansiering av fiskeutrustning ansåg 
parlamentet att betoningen borde ligga på de mindre och de äldsta båtarna. Medlen bör 
främja en förnyelse av flottan och avsättas till att ersätta båtar med en längd under 
12 meter och trålare som är äldre än 20 år och inte längre kan segla i full säkerhet. I 
samma resolution angav parlamentet att nationella strategiska planer borde antas inom en 
frist av sex månader, i stället för tre, eftersom det sistnämnda inte gav utrymme för att 
utarbeta en plan på medellång sikt. Vattenbrukets behov bör beaktas vid utarbetandet av 
de nationella planerna i samma grad som skyddet av miljön och naturresurserna. För 
vattenbrukets del föreslog Europaparlamentet att fiskerifonden ska finansiera 
investeringar i hela produktionskedjan, inklusive uppförandet av nya anläggningar, 
utbyggnad och modernisering av befintliga anläggningar och båtar som används för 
musselodling. När det gäller en hållbar utveckling av kustfiskeområdena förkastade 
parlamentet kommissionens förslag om att begränsa fondens verksamhet till samhällen 
med över 100 000 invånare. För att hjälpa unga fiskare föreslog parlamentet utbetalning 
av individuella stöd till personer under 35 år som kan visa att de har arbetat minst fem år, 
eller genomgått motsvarande utbildning, och som för första gången blivit ägare eller 
delägare till en begagnad trålare. 

 Finansiella gemenskapsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken
och havsrätten 

I förslaget till rådets förordning om gemenskapens finansieringsåtgärder för 
genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken och havsrättsligt arbete fastställs 
ramen för gemenskapens ekonomiska interventioner för genomförandet av den 
gemensamma fiskeripolitiken, och det kompletterar därigenom förslaget till rådet 
förordning om Europeiska fiskerifonden. Syftet är att organisera om de befintliga 
rättsinstrumenten för att göra gemenskapens ekonomiska interventioner mer effektiva, 
öppnare och enklare att förvalta, både för kommissionen och för de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna och andra mottagare. I sin lagstiftningsresolution av 
den 15 december 2005 (A6-0340/2005, föredragande: Catherine Stihler – PSE, UK) om 
detta förslag till förordning införde Europaparlamentet en rad nya bestämmelser för att 
se till att rättsakten innehåller uttryckliga mål för gemenskapsfinansieringen, dvs. att den 
bidrar till ett rationellt och hållbart utnyttjande av överskottet av havsresurserna i 
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kuststaterna, förbättrar de vetenskapliga och tekniska kunskaperna om det berörda fisket, 
bidrar till kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, bidrar till att tjäna 
strategierna för hållbart utnyttjande av fisket och främjar en bättre global förvaltning av 
fiske på ekonomiskt och politiskt plan genom att förstärka de institutionella 
kapaciteterna. 

 Tillfälliga åtgärder avsedda att underlätta omstruktureringen av flottorna 

Utskottet godkände den 8 juli 2008 ett förslag till förordning om införande av en tillfällig 
särskild åtgärd för att främja omstruktureringen av de av Europeiska gemenskapens 
fiskeflottor som berörs av den ekonomiska krisen, som lagts fram för parlamentet och 
rådet med en begäran om skyndsam behandling för att möjliggöra en eventuell politisk 
uppgörelse i rådet efter den 15 juli. Genom att följa fiskeriutskottets yttrande kunde 
Europaparlamentet reagera snabbt. I den berörda sektorns intresse accepterade 
parlamentet begäran om skyndsam behandling och godkände genom sin 
lagstiftningsresolution av den 10 juli 2008 det föreslagna åtgärdspaketet (se även 
punkt IV ovan). Rådets förordning (EG) 744/2008 av den 24 juli 2008 som innehåller 
dessa åtgärder grundas framförallt på tillfälliga undantag från reglerna för 
Europeiska fiskerifonden och gäller fram till den 31 december 2010.

 De yttersta randområdena

Gemenskapens yttersta randområden – vilka enligt artikel 299.2 i EG-fördraget 
inbegriper Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de franska utomeuropeiska 
departementen – har särskilt uppmärksammats i fiskeriutskottet under den sjätte 
valperioden. Under åren 2004–2009 utarbetade fiskeriutskottet två 
lagstiftningsbetänkanden särskilt om fisket i dessa områden, samt två yttranden till 
utskottet för regional utveckling i samband med två initiativbetänkanden från detta 
utskott (se bilaga 5 och betänkandena från REGI-utskottet A6-0246/2005 och 
A6-0158/2008, föredragande för yttrande Duarte Freitas – PPE-DE, PT och 
Pedro Guerreiro – GUE/NGL, PT). 

Två delegationer från utskottet har också besökt dessa områden: Martinique 2007 och 
Madeira 2008 (se bilaga 9).

Den 26 april 2007 antog Europaparlamentet med stor majoritet sin 
lagstiftningsresolution (A6-0083/2007, föredragande Duarte Freitas – PPE-DE, PT),
där parlamentet med förbehåll för ändringar godkände förslaget till rådets förordning om 
införande av ett kompensationssystem för extra kostnader som uppstår i samband med 
saluföringen av vissa fiskeriprodukter från Azorerna, Madeira, Kanarieöarna och de 
franska departementen Guyana och Réunion under perioden 2007–2013 (som 
förlänger det kompensationssystem som ursprungligen infördes 1992). I 
Europaparlamentets resolution föreslås att den årliga finansiella ramen ska utökas med 
2 miljoner euro och därmed gå från 15 miljoner euro till cirka 17 miljoner euro, samtidigt 
som nyckeln för fördelning mellan medlemsstaterna behålls. Det handlar om att beakta 
höjningen av transportpriserna och därmed förknippade kostnader, som skett 
huvudsakligen efter den kraftiga höjningen av råoljepriset 2003, som förvärrade 
extrakostnaderna i samband med det extremt avlägsna läget. Europaparlamentet 
upprepade att det införda systemet inte bör vara begränsat i tiden, eftersom dess syfte är 
att övervinna permanenta strukturella hinder förknippade med det extremt avlägsna läget. 
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Dessutom bör kompensationen inte grundas enbart på transportkostnaderna och bör inte 
begränsas till 75 procent av dessa kostnader. Ersättning bör särskilt kunna beviljas till 
produkter som används för förädling av fiskeprodukter, förutsatt att det inte utgör ett 
dubbelt gemenskapsstöd – det handlar till exempel om olja, salt och andra ingredienser 
som används vid förädlingen av fisk. Europaparlamentet införde även mer detaljerade 
krav i bestämmelserna om spårbarhet för att övervaka att endast lagliga fiskeprodukter 
kan bli föremål för ersättningar.

Den 21 oktober 2008 godkände parlamentet med förbehåll för ändringar förslaget till 
rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 639/2004 om förvaltning av 
fiskeflottor som är registrerade i gemenskapens yttersta randområden (A6-0388/2008, 
föredragande Pedro Guerreiro – GUE/NGL, PT). Eftersom flottan i de yttersta 
randområdena huvudsakligen består av uråldriga farkoster, ibland mer än 30 år gamla, 
anser Europaparlamentet att det är nödvändigt att garantera ett gemenskapsstöd till 
förnyelsen och moderniseringen av dessa flottor, särskilt den småskaliga flottan, för att 
förbättra villkoren för bevarandet av fisken samt arbetsförhållandena och säkerheten för 
fiskeripersonalen i dessa områden. I de särskilda åtgärder som föreskrivs i den berörda 
förordningen bör man enligt parlamentets mening beakta de särskilda behoven inom 
fiskerinäringen i dessa områden. Europaparlamentet föreslår bland annat beviljandet av 
en mer realistisk frist för att uppnå de resultat som eftersträvas i kommissionens förslag. 
Med hänsyn till den begränsade kapaciteten hos trålarna förefaller den förlängning till 
den 31 december 2009 som ursprungligen föreslogs otillräcklig och en förlängning med 
tre år (31 december 2008–31 december 2011) föreslås därför. Den frist som parlamentet 
föreslog togs in i rådets förordning (EG) 1207/2008 av den 28 november 2008.

VI. Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri-
och vattenbruksprodukter

Under loppet av den innevarande valperioden uttalade sig Europaparlamentet upprepade 
gånger om problemen i samband med den gemensamma organisationen av marknaden för 
fiskeri- och vattenbruksprodukter, särskilt inom ramen för sina resolutioner 
(ej lagstiftning) av den 28 september 2006 om förbättring av den ekonomiska situationen 
för fiskerinäringen och av den 19 juni 2008 om krisen inom fiskerinäringen på grund av 
det höjda bränslepriset (se punkt IV nedan). Den 12 december 2007 antog 
Europaparlamentet en resolution (ej lagstiftning) särskilt om den gemensamma 
organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (A6-0467/2007, 
föredragande: Pedro Guerreiro – GUE/NGL, PT).

I den sistnämnda resolutionen anser Europaparlamentet att det brådskar med en ambitiös 
reform av den gemensamma marknadsorganisationen för fiskeriprodukter så att den i 
högre grad bidrar till att garantera inkomsterna i denna sektor, marknadsstabiliteten, en 
bättre avsättning av fiskeriprodukterna och en ökning av det mervärde som de medför. I 
resolutionen understryks särskilt att bidraget från den gemensamma organisationen av 
marknaden för fiskeriprodukter till förmån för näringen har avtagit, framför allt efter 
reformen 2000. Parlamentet anser att det bör vara det främsta målet för den framtida 
översynen av den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter att 
vända på denna utveckling. Parlamentet anser att den gemensamma organisationen av 
marknaden för fiskeriprodukter inte tillräckligt bidragit till att förbättra priset vid den 
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första försäljningen, som vittnar om en stagnation, för att inte säga en sänkning sedan 
2000, och inte heller till en bättre fördelning av mervärdet utmed hela den värdeskapande 
kedjan. Europaparlamentet uppmärksammar det faktum att strukturfonderna bör bidra till 
moderniseringen eller tillskapandet av infrastrukturer till stöd för producenterna inom 
ramen för produktion och saluföring, exempelvis anläggningar för kylning, förädling, 
transport och saluföring/distribution. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen 
att påskynda processen för miljöcertifiering av fiskeriprodukter (se punkt III nedan) för 
att möjliggöra en sund och lojal konkurrens mellan olika ekonomiska aktörer både inom 
och utanför EU. Kommissionen uppmanas att utvärdera importerade produkters inverkan 
på priset vid den första försäljningen och vara mer bestämd i sin utvärdering av de yttre 
handelsförbindelserna, särskilt vad gäller genomförandet av skyddsåtgärder inom ramen 
för Världshandelsorganisationen. Europaparlamentet anser för övrigt att det är 
nödvändigt att för importerade fiskeriprodukter som saluförs på den inre marknaden 
tillämpa de normer och krav som är tillämpliga på gemenskapens fiskeriprodukter.

Fiskeriutskottet anordnade den 5 november 2008 en offentlig utvärdering om ett av 
grunddragen i den gemensamma organisationen av marknaden, 
producentorganisationerna, där sex inbjudna företrädare för olika organisationer samt en 
företrädare för AEOP (Association européenne des organisations de producteurs) deltog 
och föredragning av två externa studier, varav den ena handlade om prisbildningen på 
fiskeri- och vattenbruksprodukter (se bilagorna 8, 12 och 14).

Europeiska kommissionen tillkännagav att den i november 2009 kommer att lägga 
fram ett förslag om en ny reform av den gemensamma marknadsorganisationen
inom sektorn för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Denna reform är av 
särskilt intresse med hänsyn till utvecklingen av gemenskaps- och världsmarknaderna och 
den stora sociala och ekonomiska kris som råder inom sektorn. Observera att en extern 
studie som beställts av kommissionen om den gemensamma organisationen av 
marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter nyligen har offentliggjorts (studien är 
tillgänglig på Europeiska kommissionens webbplats 
(http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). Kommissionen 
tillkännagav också i juli 2008 att den vill införa ett prisövervakningssystem och främja 
marknadsåtgärder inom ramen för den gemensamma marknadsorganisationen, framför 
allt för att anpassa utbudet till efterfrågan, förbättra kvaliteten på produkterna och 
maximera fiskens värde vid den första försäljningen.

VII.  Mot en integrerad havspolitik

Den 7 juni 2006 lade Europeiska kommissionen fram en grönbok med titeln ”Unionens 
framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven” och inledde ett brett 
samråd om denna nya strategi. Inom ramen för förfarandet för associerat utskott 
(artikel 47 i parlamentet arbetsordning) till det ansvariga utskottet (utskottet för transport 
och turism) deltog fiskeriutskottet, företrätt av sin medföredragande för yttrandet, 
Struan Stevenson (PPE-DE, GB), i en arbetsgrupp som samlade flera av de berörda 
utskotten (TRAN, PECH, ENVI, REGI och ITRE) för att uppnå samförstånd om det 
slutliga betänkandet (TRAN A6-0235/2007). En gemensam offentlig utfrågning ägde 
rum den 20 mars 2007, med deltagande företrädare och experter från olika sektorer. 
Fiskeriutskottets yttrande antogs den 22 maj 2007.
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I sin resolution (ej lagstiftning) av den 15 juni 2007 om ”Unionens framtida 
havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven”, förklarade sig 
Europaparlamentet vara positivt till en havspolitik som manar till integration av 
politikområden, åtgärder och beslut om havsfrågor och som främjar en bättre 
samordning, en större öppenhet och ett ökat samarbete mellan alla aktörer vars 
verksamheter präglas av de europeiska oceanerna och haven. Parlamentet konstaterar att 
eftersom fiske är en starkt reglerad näring är det nödvändigt att denna reglering leder till 
goda metoder och goda resultat. Parlamentet ansåg för övrigt att för att garantera 
hållbarheten är det nödvändigt att beakta en rad faktorer som påverkar fiskeresursernas 
tillstånd, exempelvis klimatförändringarna, predatorer, föroreningar, utvinning och 
prospektering efter olja och gas, vindkraftsparker till havs, utvinning av sand och grus. I 
ovannämnda resolution uttalade sig Europaparlamentet om ett stort antal ämnen, bland 
annat kustpolitiken och den fysiska planeringen av kustområdet, inrättandet av skyddade 
havsområden, tolkningen av principen om maximal hållbar avkastning, kampen mot 
slängandet överbord av fångst och olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, ett program 
för kartläggning/planering av gemenskapsvatten, hållbar utveckling av vattenbruket och 
finansieringen av havspolitiken.

Den 3 april 2008 antog fiskeriutskottet ett andra yttrande (föredragande: 
Pedro Guerreiro – GUE/NGL, PT) riktat till transportutskottet inom ramen för dess 
initiativbetänkande om ett nytt meddelande från kommissionen om EU:s integrerade 
havspolitik (betänkande TRAN A6-0163/2008).

I den senaste resolutionen av den 2 september 2008 om fiske och vattenbruk inom 
ramen för den integrerade förvaltningen av kustområden i Europa, anser 
Europaparlamentet inom ramen för ett initiativbetänkande från fiskeriutskottet
(A6-0286/2008, föredragande Ioannis Gklavakis, PPE-DE, GR), att fiskeri- och 
vattenbrukssektorn bör integreras i en gemensam strategi för alla havsverksamheter inom 
dessa områden och deras företrädare vid åtgärder förknippade med hållbar utveckling av 
områdena, särskilt inom ramen för transnationella kluster för havsverksamhet.

Den handlingsplan som kommissionen utarbetat för den integrerade havspolitiken 
inbegriper ett stort antal initiativ, bland vilka märks en färdplan för medlemsstaternas 
fysiska planering av havsområdet, ett europeiskt nätverk för havsverksamheter 
(”kluster”), ett europeiskt nätverk för havsforskning och ett europeiskt nätverk för 
havsövervakning. Integrationen av den gemensamma fiskeripolitiken i denna 
helhetspolitik är ett av de ämnen som stått i centrum för diskussionen om den framtida 
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (se också punkterna XI och XIV nedan).

VIII. Styrningen

De regionala rådgivande nämnderna, som inrättades inom ramen för den reform av den 
gemensamma fiskeripolitiken som antogs i december 2002, och deras regelverk fastställs 
i artiklarna 31 och 32 i rådets grundförordning (EG) nr 2371/2002. De inrättades för att 
man i den gemensamma fiskeripolitiken skulle kunna dra nytta av det kunnande och den 
erfarenhet som fiskare och andra berörda parter besitter och beakta de varierande 
förhållandena i gemenskapsvattnen. I slutet av dem femte valperioden uttalade sig 
Europaparlamentet om förslaget till rådets beslut om inrättande av regionala rådgivande 
nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (beslut 2004/585/EG) i sin 
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resolution av den 1 april 2004 (A5-0167/2004, föredragande: Sean Ó Neachtain –
UEN, IRL).

Under den sjätte valperioden har Europaparlamentet antagit två resolutioner som särskilt 
berör de regionala rådgivande nämnderna, men hänvisningar till dessa rådgivande organs 
viktiga roll förekommer i många andra resolutioner, både lagstiftningsresolutioner och 
andra resolutioner. Den första av dem är daterad den 26 april 2007 (A6-0078/2007, 
föredragande: Elspeth Attwooll – ALDE, GB) och innehåller ett godkännande av 
förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/585/EG om att nämnderna ska 
betraktas som organisationer som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse, vilket 
innebär att de får en varaktig finansiering och inte längre finansieras enligt en degressiv 
skala. Europaparlamentets andra resolution är daterad den 24 april 2009 och handlar 
om styrelseformerna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken: 
Europaparlamentet, de regionala rådgivande nämnderna och övriga aktörer 
(A6-0187/2009, föredragande: Elspeth Attwooll – ALDE, GB). I resolutionen beaktas 
bland annat kommissionens meddelande från juni 2008 om genomförandet av 2004 års 
beslut och de rådgivande nämndernas funktion. Europaparlamentet framhåller de 
regionala rådgivande nämndernas betydelsefulla roll och efterlyser åtgärder för att göra 
nämnderna mer synliga, ge dem tillgång till vetenskapliga utlåtanden, låta dem medverka 
i samrådsprocesserna och uppföljningen av deras rekommendationer samt en lämplig 
finansiering. Europaparlamentet anser också att man i den framtida reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken borde dra full nytta av konsolideringen av de regionala 
rådgivande nämnderna för att i högre grad centralisera den gemensamma fiskeripolitiken 
så att de gemensamma åtgärder som antas kan tillämpas inom olika områden under 
beaktande av olika fiskeriverksamheter och villkor för fisket. I resolutionen av den 
24 april 2009 uppmanade Europaparlamentet sitt fiskeriutskott att förstärka banden med 
de regionala rådgivande nämnderna och deras verksamhet, vilket kommer att bli en 
uppgift för det kommande utskottet, som konstitueras i juli 2009.

I resolutionen av den 24 april 2009 nämns även den roll som rådgivande kommittén för 
fiske och vattenbruk spelar. Den har ”en rådgivande roll som rör den gemensamma 
fiskeripolitiken som helhet och täcker hela gemenskapen”, medan de regionala 
rådgivande nämndernas ”roll är att ge särskilda råd inom deras påverkningsområden”.

Inom ramen för denna resolution upprepar Europaparlamentets sitt krav på ökad 
medverkan i utformningen, uppföljningen och utvärderingen av den gemensamma 
fiskeripolitiken, framför allt genom deltagande av fiskeriutskottets ledamöter som 
observatörer vid mötena i rådet (fiskeriministrarna) samt i mötena med de gemensamma 
kommittéer som inrättats inom ramen för partnerskapsavtal på fiskeområdet.

Den styrande rollen i samband med förenklingen av den gemensamma fiskeripolitiken
underströks i Europaparlamentets resolution (ej lagstiftning) av den 6 september 2006 
om handlingsplan 2006–2008 för förenkling och förbättring av den gemensamma 
fiskeripolitiken (A6-0228/2006, föredragande: Philippe Morillon – ALDE, FR). 

Ämnet får också en viktig roll i unionens nya havspolitik och integrerade förvaltning av 
kustområdena (se punkt VII ovan). Förbättringen av kommunikationen mellan forskare, 
beslutsfattare och berörda parter utgör en annan aspekt av styrningen som särskilt 
uppmärksammats av Europaparlamentet (se IX nedan).
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IX. Internationella förbindelser på fiskeriområdet

 Bilaterala avtal med tredjeländer

De internationella fiskeavtal som Europeiska gemenskapen har slutit med tredjeländer har 
stor betydelse eftersom gemenskapsflottans fångster i dessa vatten överstiger 30 procent 
av gemenskapskonsumtionen och genererar en verksamhetsvolym på mer än en miljard 
euro. Gemenskapsflottan på öppet hav sysselsätter dessutom tusentals personer, både på 
fiskefartygen och i kustområden som är mycket beroende av denna verksamhet. Det har 
beräknats att en direkt sysselsatt inom sektorn genererar minst fem indirekta 
arbetstillfällen, inom förädlingsindustrin eller sektorer som är förknippade med fisket. 

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken 2002 gjorde det möjligt att gå från 
traditionella fiskeavtal till en mer generell uppläggning och ökat samarbete inom ramen 
för de nuvarande partnerskapsavtalen om fiske. Dessa partnerskapsavtal ger EU-fartyg 
tillträde men syftar också till att förstärka partnerländernas förmåga att garantera ett 
hållbart fiske i sina egna vatten (se fiskeriutskottet yttrande av den 27 mars 2008 –
föredragande: Carmen Fraga Estévez (PPE-DE, ES) till DEVE-utskottet i samband med 
dess initiativbetänkande A6-0137/2008).

Under denna valperiod har praktiskt taget alla gällande fiskeprotokoll förnyats. Dessutom 
har de befintliga avtalen successivt ersatts av partnerskapsavtal, till följd av den nya 
strategin som infördes genom reformen 2002 (bilaga 4.4 innehåller referenser till 
Europaparlamentets resolutioner på området under den sjätte valperioden).

Det gentlemen's agreement som ingicks 2006 mellan Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för fiske och fiskeriutskottet (se bilaga 11.1) har gjort det möjligt att 
förbättra informationsöverföringen till parlamentet både kvantitativt och kvalitativt. 
Ungefär varannan månad har en företrädare för kommissionen deltagit i utskottets 
sammanträden för att lämna upplysningar om den senaste utvecklingen i pågående 
förhandlingar och om de huvudsakliga problemen därvid samt andra upplysningar som är 
till nytta för föredragande och andra intresserade ledamöter. Utvärderingsstudier samt 
protokoll från möten i de olika kommittéerna för uppföljning av fiskeavtalen överlämnas 
numera regelbundet till Europaparlamentet för kännedom.

Det är ändå nödvändigt att fortsätta förbättringarna av det interinstitutionella förfarandet 
vad gäller fiskeavtalen. Det finns framför allt kvarstående problem med förenade 
remisser, som ofta tvingar Europaparlamentet att arbeta under press med mycket korta 
tidsfrister för att yttra sig. Europaparlamentet har ett otal gånger begärt att fiskeriutskottet 
ledamöter ska få delta i de gemensamma kommittéernas uppföljning av avtalen. 
Ikraftträdandet av Lissabonfördraget innebär ett mer regelrätt interinstitutionellt 
samarbete som bland annat bör göra det lättare för Europaparlamentet att i tid få tillgång 
till all information om fiskeavtalen, även under perioder med förhandlingar om 
protokollen (se även punkt XIII nedan).
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 Multilaterala avtal – de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna

Syftet med dessa avtal är att förstärka det regionala samarbetet för att garantera 
bevarandet och det hållbara utnyttjandet av fiskeresurserna på öppet hav och de 
gränsöverskridande bestånden. De har också ett annat viktigt syfte, nämligen 
förebyggandet av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske. 

Under innevarande valperiod har Europeiska unionen spelat en oerhört viktig roll både 
som pådrivare för dessa organisationer, främjare av förstärkningen av deras 
förvaltningsmekanismer och genom att sträva efter att aktivt delta i alla befintliga 
organisationer, såväl sektoriella som organisationer för ett visst geografiskt område. En 
av de frågor som parlamentet prioriterat är att de regionala fiskeriorganisationerna ska 
anta enhetliga handlingsplaner för kampen mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
som utförs av bekvämlighetsflaggade fartyg.

Parlamentet yttrade sig under valperioden om införlivandet i gemenskapsrätten av olika 
beslut och rekommendationer som beslutats i de regionala 
fiskeförvaltningsorganisationerna (se bilaga 4.5). 

Europaparlamentet efterlyser effektivare åtgärder och snabbare införlivande i 
gemenskapsrätten av de beslut som fattas inom de regionala förvaltningsorganisationerna. 
I sina resolutioner uppmanar parlamentet också kommissionen och rådet att tillräckligt 
tidigt informera parlamentet om de frågor som behandlas i de beslutande organen i de 
regionala fiskeriorganisationerna och som medför rättsliga förpliktelser för gemenskapen, 
vilket är absolut nödvändigt för att parlamentet ska kunna medverka effektivt i 
beslutsprocessen.

Under den sjätte valperioden lämnade parlamentet den 27 april 2006 sitt samtycke till 
ingåendet av konventionen för förstärkning av den interamerikanska kommissionen för 
tropisk tonfisk (A6-0070/2006, föredragande: Duarte Freitas – PPE-DE, PT).
Dessutom har parlamentet utan framgång begärt en ändring av den rättsliga grunden –
från samrådsförfarandet till samtyckesförfarandet – i fall som gäller förslag till beslut om 
ingående på gemenskapens vägnar av avtal om fiske i södra Indiska oceanen 
(lagstiftningsresolution av den 1 september 2008 (A6-0315/2008, föredragande 
Philippe Morillon – ALDE, FR). Europaparlamentet väckte den 22 december 2008 
talan mot rådet (mål C-566/08) om ogiltigförklarande av rådets beslut 2008/780/EG av 
den 29 september 2008 och hävdade att detta beslut borde ha fattas enligt förfarandet för 
Europaparlamentets samtycke. Parlamentet anser att det berörda avtalet inför en särskild 
institutionell ram för samarbetsförfarandena och att den tillämpliga rättsliga grunden 
därför är den som föreskrivs i artikel 37 i EG-fördraget i förening med artikel 300.2 första 
stycket första meningen och artikel 300.3 andra stycket i EG-fördraget.

X. Forskning och datainsamling

Systematisk insamling av tillförlitliga uppgifter om fisket är en hörnsten för 
uppskattningen av fiskebestånden och vetenskapliga yttranden och är särskilt viktigt för 
genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
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Tillförlitligheten av de vetenskapliga och tekniska yttrandena är ett av de problem som 
ständigt framhålls av företrädare för fiskerisektorn under de många möten och 
utfrågningar som fiskeriutskottet har anordnat. Ofta är de yrkesverksamma inom sektorn 
helt oeniga med, eller till och med motståndare till, de vetenskapliga analyserna av 
fiskebestånden som är grunden för de tekniska åtgärder som kommissionen antar. 

Genom antagandet av lagstiftningsresolution av den 13 november 2007 (betänkande 
A6-0407/2007, föredragande Paulo Casaca – PSE, PT) ändrade Europaparlamentet 
inom ramen för samrådsförfarandet förslaget till rådets förordning om upprättande av 
en gemenskapsram för insamling, förvaltning och utnyttjande av uppgifter inom 
fiskerisektorn och till stöd för vetenskapliga utlåtanden rörande den gemensamma 
fiskeripolitiken. I förordningen fastställs bestämmelser om följande: i) insamling och 
förvaltning, inom ramen för fleråriga program, av biologiska, tekniska, miljörelaterade 
och socioekonomiska uppgifter rörande fiskerisektorn, ii) utnyttjande av uppgifter om 
fiskerisektorn, inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, för vetenskaplig 
analys. Genom förordningen fastställs också bestämmelser för att förbättra vetenskapliga 
utlåtanden som krävs för genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Även om samrådsförfarandet (artikel 37) är den normalt tillämpliga inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken är medbeslutandeförfarandet i enlighet med artikel 285 i 
EG-fördraget tillämpligt när det gäller upprättande av statistik. Under den 
sjätte valperioden godkände Europaparlamentet huvudlinjerna enligt 
medbeslutandeförfarandet och med förbehåll för vissa ändringar förslaget till förordning 
om rapportering av landade fiskeriprodukter i medlemsstaterna (ståndpunkten antogs 
vid förstabehandlingen den 15 juni 2006 (A6-0169/2006, föredragande: 
Philippe Morillon – ALDE, FR) och resolutionen om rådets gemensamma ståndpunkt 
antogs den 12 december 2006 (A6-0400/2006). Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1921/2006 om rapportering av statistiska uppgifter om landade 
fiskeriprodukter i medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EEG) 
nr 1382/91 trädde i kraft den 19 januari 2007. I förordningen föreskrivs att 
medlemsstaterna ska rapportera harmoniserade uppgifter om mängden och värdet av 
landade fiskeriprodukter på deras territorium för att möjliggöra en analys av marknaden 
för fiskeriprodukter och mer allmänna ekonomiska analyser av fiskesituationen. Den 
31 januari 2008 antog Europaparlamentet vid första behandlingen inom 
medbeslutandeförfarandet en lagstiftningsresolution om förslaget till förordning om 
inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna. Texten som antogs i 
plenum är resultatet av en överenskommelse som förhandlades fram med rådet på 
grundval av betänkandet A6-0001/2008 (föredragande: Philippe Morillon – ALDE, 
FR). Antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 762/2008 av den 
9 juli 2008 gjorde det i princip möjligt att få bättre statistiska uppgifter om all 
fiskodlingsverksamhet inom medlemsstaterna territorier. Fiskeriutskottet godkände också 
tre yttranden riktade till utskottet för rättsliga frågor om tre förslag till omarbetning av 
förordningar om inlämnande av statistik på fiskeområdet (Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 216/2009, 217/2009 och 218/2009 av den 11 mars 2009). I samtliga 
dessa förordningar införs det nya kommittéförfarandet kallat föreskrivande förfarande 
med kontroll vad gäller de planerade lagstiftningsliknande åtgärderna, vilka 
Europaparlamentet på vissa villkor kan invända mot. 

Den 19 februari 2009 antog Europaparlamentet en resolution (ej lagstiftning) om 
tillämpad forskning inom den gemensamma fiskeripolitiken (A6-0016/2009, 
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föredragande: Rosa Miguélez Ramos – PSE, ES) – I resolutionen uppmanades 
kommissionen att revidera det sjunde ramprogrammet i samband med halvtidsöversynen, 
som planeras för 2010, och fästa större vikt vid de särskilda problemen inom fisket och 
vattenbruket. Europaparlamentet underströk att det för ett effektivt genomförande av den 
gemensamma fiskeripolitiken är nödvändigt att införa särskilda forskningsprogram och se 
till att dessa får tillräckliga anslag. Parlamentet rekommenderade att man på 
havsforskningsområdet prioriterar inte bara forskningen i syfte att öka kunskapen om 
fiskeresursernas tillstånd utan också om ekosystemaspekter, kommersiella, ekonomiska 
och sociala aspekter som är avgörande för fiskeriförvaltningen och som alla är av stort 
intresse. Europaparlamentet uppmanar slutligen kommissionen att främja inrättandet av 
ett stabilt europeiskt nät, grundat på befintlig infrastruktur i medlemsstaterna för 
observation och insamling av uppgifter om havsmiljön, för att underlätta utbytet av 
information mellan operatörerna inom sektorn och de europeiska forskningsorganen och 
vidmakthålla unionens ledande ställning.

En offentlig konferens på temat ”En förstärkt dialog mellan forskare och fiskare till 
nytta för den förnyade gemensamma fiskeripolitiken” ägde rum den 9 september 2008 
hos fiskeriutskottet (se bilagorna 8, 13 och 14). Målet för konferensen var att intensifiera 
dialogen mellan forskare, fiskare, politiska myndigheter och förvaltningar om 
utformningen och genomförandet av åtgärder för den gemensamma fiskeripolitiken. 
Ledamöterna, som konstaterat den uppenbara intressekonflikten mellan fiskare och 
forskare på kort sikt (medan deras långsiktiga mål är mer förenliga), uppmanade 
kommissionen att främja ett närmare samarbete mellan fiskare och forskare, att samla in 
uppgifter om hur dialogen mellan forskare och fiskare fungerar för närvarande i olika 
medlemsstater och att katalogisera de bästa metoderna. Alla deltagare var överens om att 
det är nödvändigt att bevisa och informera fiskarna bättre om deras långsiktiga intresse 
att i sin bedömning av eventuella ekonomiska förluster på kort sikt ta hänsyn till de 
ekonomiska fördelar som de kan räkna med på medellång och lång sikt.

XI. Budgetaspekter

Gemenskapsbudgeten är den främsta källan till den offentliga finansieringen till 
fiskeribranschen med anslag på omkring 1 miljard euro per år. Verksamhetsbaserad 
budgetering har skett sedan 2004, dvs. sedan samtliga budgetposter avseende fisket 
samlats under samma rubrik (Kapitel 11 – Havsfrågor och fiske).

Den sjätte valperioden kännetecknades av inrättandet av Europeiska fiskerifonden som 
förändrade budgetstrukturen för fiske (se punkt V ovan) och fastställandet av 
budgetplanen för 2007–2013.

 Budgetplanen för 2007–2013

Det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning, som 
ingicks mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen den 17 maj 2006, innehåller 
budgetplanen för 2007–2013 för att genomföra budgetdisciplinen. Syftet med avtalet är 
även att förbättra utvecklingen av det årliga budgetförfarandet och det interinstitutionella 
samarbetet på budgetområdet.
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I sitt yttrande till det tillfälliga utskottet för politiska utmaningar och budgetmedel i 
ett utvidgat EU 2007–2013 (A6-0153/2005, resolution (ej lagstiftning) antagen den 
8 juni 2005), ansåg fiskeriutskottet (föredragande: Paulo Casaca – PSE, PT) att det 
slutliga anslaget till budgetpost 2 för gemenskapens fiskeripolitik, 7,9 miljarder euro för 
perioden 2007–2013 med en årlig ökning på 3 procent (909 miljoner euro för 2006, och 
som uppgår till 1,125 miljarder euro 2013), är oacceptabelt eftersom varken behoven hos 
de nya medlemsstaterna eller medlemsstaterna i EU-25 beaktats. Utskottet anser att 
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken på grundval av hållbar utveckling inte kan 
förverkligas utan nödvändig finansiering.

 Europaparlamentets ändringsförslag

Fiskeripolitiken har utvecklats under de fem åren i innevarande valperiod. Efter reformen 
gäller budgetyttrandena förslag om att förbättra genomförandet av reformen.

För budgetåret 2005 underströk parlamentet vikten av att fastställa ett tillräckligt belopp 
för inrättandet av Gemenskapens kontrollorgan för fiske. År 2005 inriktade sig 
parlamentet på förstärkandet av dialogen med branschen och med alla miljöer som berörs 
av gemenskapens fiskeripolitik, vilket med hänsyn till den politiska reformen blivit en 
prioriterad fråga. År 2006 efterlyste parlamentet en tillräcklig finansiering av Europeiska 
fiskerifonden. År 2007 yttrade sig parlamentet om bevarandet av den andel som fastställts 
för forskningen om fiskeresurser. År 2008 föreslog parlamentet att anslagen skulle 
förstärkas till stöd för förvaltningen av fiskeresurserna (insamling av grundläggande 
uppgifter).

Parlamentet framhöll också kustfiskets betydelse. Parlamentet har regelbundet efterlyst 
en tillräcklig finansiering för att uppfylla behoven på grund av utvidgningen, för att 
förbättra kontrollen och övervakningen, för att få en bättre balans i de internationella 
fiskeavtalen, för att öka stödet till yttersta randområdena och till forskning för att utarbeta 
nya hållbara tekniker, bland annat inom vattenbruket. Parlamentet är också för ett 
förstärkt samarbete med de regionala fiskeriorganisationerna inom beslutsprocesserna.

 Pilotprojekt och förberedande åtgärder

År 2007 införde parlamentet den förberedande åtgärden Havspolitik med 6,5 miljoner 
euro under två år. Detta anslag ska täcka det nödvändiga utredningsarbetet för att den 
begynnande havspolitiken ska kunna få en gedigen grund av fakta och analyser eftersom 
det finns luckor på området och för att uppgifter behöver sammanställas för 
konsekvensanalyser och förberedande av framtida politiska beslut. Detta är särskilt fallet 
när det gäller socioekonomiska och rättsliga frågor på havsområdet.

Därför har tre tvärvetenskapliga områden fastställts för en tänkbar framtida åtgärd: 
förvaltning av havsområdet, integration och konvergens av systemen för insamling av 
uppgifter om havsmiljön samt övervakning av havet. Detta anslag ska också täcka 
utgifter i samband med genomförbarhetsstudier inför utarbetandet av framtida förslag på 
områdena.

År 2007 infördes också försöksprojektet Nätverkssamarbete och bästa praxis inom 
sjöfartspolitiken med ett anslag på 4 miljoner euro. Detta anslag är avsett att främja 
pilotprojekt för att integrera olika system för havsövervakning, att sammanställa 
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vetenskapliga uppgifter om havet och att generalisera nätverken och de bästa metoderna 
på havspolitikens och kustförvaltningens område.

År 2008 införde parlamentet en ny förberedande åtgärd: Centrum för övervakning av 
marknadspriserna inom fiskerinäringen med 4 miljoner euro. Detta anslag är avsett för 
finansiering av ett system för att följa och övervaka prisbildningen samt ett förfarande för 
utvärdering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

XII. Internationella förbindelser

Förbindelserna med Europeiska kommissionen och kommissionsledamoten har 
upprätthållits på ett tillfredsställande sätt under hela valperioden. Kommissionens 
behöriga direktorat (före detta DG FISH, omdöpt till DG MARE, generaldirektoratet för 
havsfrågor och fiske) genomgick under 2008 en grundlig omorganisation. 
Kommissionsledamoten och generaldirektören för det ansvariga generaldirektoratet har 
aktivt och regelbundet deltagit i flera av utskottets sammanträden. Sedan 2006 har ett 
”gentlemen's agreement” om regelbunden information om fiskeavtalen tillämpats 
(se bilaga 11.1). En förbättring av det interinstitutionella förfarandet för fiskeavtalen bör 
dock eftersträvas. Problemen med sena remisser kvarstår och Europaparlamentet ställs 
ofta inför brådskande arbete med mycket korta tidsfrister för att yttra sig. 
Europaparlamentet har upprepade gånger begärt att utskottets ledamöter ska få delta i de 
gemensamma kommittéerna för uppföljning av avtalen. Ikraftträdandet av 
Lissabonfördraget ställer krav på ett närmare interinstitutionellt samarbete som bland 
annat bör göra det lättare för Europaparlamentet att i tid få tillgång till information om 
fiskeavtalen, inklusive om läget i förhandlingarna om protokollen, samt information om 
förberedandet och uppföljningen av mötena med de regionala fiskeriorganisationerna. 

Fiskeriutskottets ledamöter har kunnat delta som observatörer och i EG:s delegation vid 
vissa av de regionala fiskeriförvaltningarnas möten (se bilaga 10). Hittills har de dock 
inte fått delta i EG-delegationens interna samordningsmöten. Det bör noteras att 
kommissionen på det franska ordförandeskapets begäran sedan 2008 har börjat lägga 
fram sina förslag till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkter i de regionala 
förvaltningsorganisationerna när dessa ska anta beslut med rättslig verkan i enlighet med 
artikel 300.2 andra stycket i EG-fördraget. 

Rådets ordförandeskap har regelbundet kommit för att lägga fram sina program och 
svara på parlamentsledamöternas frågor. Två viktiga exempel på gott samarbete med 
rådet under 2008 bör framhållas: genomförandet av konferensen den 9 september 2008 på 
temat ”En förstärkt dialog mellan forskare och fiskare till nytta för den förnyade 
gemensamma fiskeripolitiken”, i samarbete med det franska ordförandeskapet, och 
inbjudan av fiskeriutskottets ordförande till ministerkonferensen om den framtida 
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, som anordnades av det franska 
ordförandeskapet, i vilken han kunde delta aktivt och redogöra för Europaparlamentets
ståndpunkter. År 2007, under det portugisiska ordförandeskapet, inbjöds också 
Europaparlamentets fiskeriutskott att delta aktivt i ministerkonferensen om olagligt, 
oredovisat och oreglerat fiske, som ägde rum den 29 oktober 2007 i Lissabon. I sin 
resolution av den 24 april om styrelseformer inom den gemensamma fiskeripolitiken 
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begärde Europaparlamentet att ledamöterna i fiskeriutskottet skulle ställning som 
observatörer vid rådets (fiskeriministrarna) möten (se bilaga 11.4). 

Verkställande direktören för Gemenskapens kontrollorgan för fiske har vid flera 
tillfällen kommit till utskottet för att redogöra för kontrollorganets program och 
verksamhet och har aktivt deltagit i de efterföljande diskussionerna.

XIII. Lissabonfördraget och den gemensamma fiskeripolitiken

Fiskeriutskottet antog den 28 maj 2008 ett yttrande (föredragande: 
Rosa Miguélez Ramos – PSE, ES) till utskottet för konstitutionella frågor inom ramen 
för dess betänkande om konsekvenserna av Lissabonfördragets genomförande
(AFCO-betänkande A6-0145/2009, Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009).

Lissabonfördraget medför när det gäller den gemensamma fiskeripolitiken en stor 
förändring av beslutssystemet, eftersom fördragets ikraftträdande innebär att parlamentet 
upphör att vara enbart ett rådgivande organ för att generellt bli en lagstiftare som delar 
beslutsbehörigheten på jämbördigt plan med rådet. I det nya scenariot fastställer 
parlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
(medbeslutandeförfarandet) de nödvändiga bestämmelserna för att uppnå målen för den 
gemensamma fiskeripolitiken (artikel 43.2 i EU-fördraget).

I artikel 43.3 i EU-fördraget föreskrivs däremot att åtgärder som gäller fastställandet och 
fördelningen av fiskemöjligheterna (tillåtna fångstnivåer och kvoter) mellan 
medlemsstaterna även i fortsättningen är rådets exklusiva behörighet eftersom 
parlamentets medverkan inte krävs på detta område.

Alla andra frågor om fastställandet av fiskemöjligheter och fördelningen av kvoter som 
formellt ska ingå i den årliga regleringen, exempelvis frågor om tekniska åtgärder och 
fiskeansträngningen eller införlivandet i gemenskapsrätten av avtal som antagits i 
regionala organisationer för fiskeriförvaltning, baserade på korrekt rättslig grund, ska 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Miljöskydd hör i allmänhet också till den delade behörigheten. Fiskeriuskottet, i sitt 
yttrande, begär därför att begreppet ”biologiska havsresurser” i artikel 3 i EU-fördraget 
samt de omständigheter då deras bevarande kan hänföras till den gemensamma 
fiskeripolitiken ska klargöras så att det blir möjligt att tydligare avgränsa räckvidden av 
den exklusiva behörigheten.

När det gäller internationella fiskeavtal är den viktigaste nyheten processen för slutande 
av sådana avtal, eftersom det nya fördraget tydligt föreskriver att parlamentets 
godkännande krävs innan rådet kan sluta avtalen. I praktiken utvidgar och förstärker 
denna vetorätt för parlamentet de i dag tillämpliga bestämmelserna om 
samtyckesförfarandet, som endast gäller avtal med betydande inverkan på budgeten eller 
som kräver att en särskild institutionell ram inrättas.

Hur det än blir med Lissabonfördraget och de nya reglerna, anser fiskeriutskottet att 
förhandlingsprocesserna och ingåendet av berörda avtal borde ses över. Parlamentet bör 
noggrant informeras av kommissionen under loppet av förhandlingarna om avtalen. 
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Parlamentet bör också delta som observatör vid mötena med de gemensamma kommittéer 
som föreskrivs i fiskeavtalen, och denna möjlighet bör avspeglas i det interinstitutionella 
avtalet (se också Europaparlamentets resolution av den 7 maj 2009 om 
Europaparlamentets nya roll och förpliktelser i enlighet med Lissabonfördraget, 
särskilt punkterna 32, 46, 59 och 79).

XIV. Hälsokontrollen och den framtida reformen av den gemensamma 
fiskeripolitiken

Den senaste reformen av den gemensamma fiskeripolitiken ägde rum i slutet av 2002. 
Grundprinciperna för den reformen återfinns i förordning (EG) nr 2371/2002 av den 
20 december 2002. I denna förordning föreskrivs att den gemensamma fiskeripolitikens
funktion ska utvärderas 2012 så att den kan anpassas till sektorns utveckling.

Kommissionen har just inlett samrådsförfarandet med de berörda fiskesektorerna (fiskare, 
förädlingsindustri, produktionsleden uppströms och nedströms samt offentliga 
förvaltningar). Kommissionen har offentliggjort ett arbetsdokument som grund för 
diskussionen vid rådets informella möte den 29 september 2008 och överväganden i syfte 
att förstärka den gemensamma fiskeripolitikens effektivitet, trygga den europeiska 
flottans ekonomiska livskraft, bevara fiskebestånden, integrera den gemensamma 
fiskeripolitiken i havspolitiken och förse konsumenterna med livsmedel. Den 
22 april 2009 antog kommissionen en grönbok om framtiden för EU:s gemensamma 
fiskeripolitik, som presenterades vid fiskeriutskottets sammanträde den 30 april 2009, det 
sista sammanträdet under valperioden.

Även fiskeriutskottet har inlett en hälsokontroll av den gemensamma fiskeripolitikens 
funktion under senare år och analyserar de frågor som bör tas upp inom ramen för den 
nya reform som planeras för 2013.

I vissa av utskottets initiativbetänkanden som antagits under den sjätte valperioden samt 
under olika utfrågningar, studier och seminarier som ordnats inom ramen för dessa 
betänkanden har fiskeriutskottet granskat vissa ibland ganska kontroversiella aspekter av 
diskussionsämnena, exempelvis betänkandet av Carmen Fraga Estévez (A6-0298/2007)
om tillämpningen av hållbarhetsprincipen inom EU:s fiske genom maximal hållbar 
avkastning, betänkandet av Elspeth Attwooll (A6-0060/2008) om 
förvaltningsinstrumenten för fiskerätter och betänkandet av Pedro Guerreiro 
(A6-0485/2008) om ekosystemansatsen – se punkt III ovan.

Den 10 februari 2009 anordnades en offentlig utfrågning om ämnet (se bilagorna 8 och 
14) av fiskeriutskottet med deltagande av företrädare för olika regionala rådgivande 
nämnder – för Nordsjön, för sydvästliga vatten, för fjärrfiske – samt företrädare för 
medlemsstaternas nationella förvaltningar (Danmark, Spanien, Frankrike, Italien, 
Portugal, Storbritannien).

I diskussionen mellan deltagarna och parlamentsledamöterna klarlades de huvudfrågor 
som kommer att utgöra målen för reformen: anpassning av flottans dimension till 
resursläget för att uppnå ett hållbart fiske, anpassning av strukturåtgärderna och 
ekonomiskt stöd för att trygga sektorns livskraft, balansen mellan en växande 
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regionalisering för att bättre anpassa fiskeområdena till varje geografiskt områdes 
särdrag, och tillämpningen av tydliga och enhetliga regler som garanterar principen om 
likabehandling för alla fiskare, överenskommelse om en tillfredsställande lösning på 
problemet med kastande överbord av fångster, som är ett skamligt slöseri med 
livsmedelsresurser, översyn av systemen för förvaltning av flottan för att anpassa den till 
den varierande resurssituationen, dels genom total tillåten fångstmängd och kvoter, dels 
genom fiskeansträngningen, eller enligt andra förvaltningsmetoder, förstärkning av 
vattenbrukets roll i den gemensamma fiskeripolitiken, med hänsyn till dess växande 
betydelse för försörjningen av marknaden. 

Ett sedan länge väntat meddelande från kommissionen om ”nya impulser för strategin för 
hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket” offentliggjordes den 8 april 2009. 
Fiskeriutskottet anordnade också den 27 mars 2008 en offentlig utfrågning om ämnet.
Enligt den nyligen framlagda grönboken kommer kommissionen att sammanfatta 
diskussionen under det första halvåret 2010 och lägga fram slutsatser om inriktningen på 
reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. En konsekvensanalys ska sedan 
genomföras, och därefter kommer kommissionen efter kompletterande samråd med 
berörda parter att utarbeta ett förslag till en ny grundförordning som ska läggas fram för 
rådet och Europaparlamentet med samtliga övriga förslag om den rättsliga grunden i 
samband med den nya budgetplan som träder i kraft 2013.
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ANNEXES

Annex 1 - Statistics on committee activities 2004 - 2009
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* adopted in committee in the year indicated.
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Annex 3 - Resolutions adopted by the European Parliament 
(in chronological order)

Rapporteur A6- Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

14/12/2004

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

16/12/2004

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

16/12/2004

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

22/02/2005

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

23/02/2005

CNS/2005/0005
C6-0036/05

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

24/02/2005

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

14/04/2005

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

14/04/2005

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

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

26/05/2005

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

09/06/2005

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

09/06/2005

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

23/06/2005

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

reporting of fishing 
activities and remote 
sensing

06/09/2005

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

27/09/2005

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

13/10/2005

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

15/11/2005

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

13/12/2005

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

15/12/2005

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

15/12/2005

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

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

15/12/2005

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

14/02/2006

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

14/02/2006

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

15/03/2006

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

15/03/2006

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

15/03/2006

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

27/04/2006

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

strengthening of the 
Inter-American Tropical 
Tuna Commission

27/04/2006

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

27/04/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

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

15/06/2006

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

06/09/2006

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

06/09/2006

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

06/09/2006

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

07/09/2006

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

27/09/2006

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

28/09/2006

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

28/09/2006

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

28/09/2006

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

14/11/2006

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

14/11/2006

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

30/11/2006

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

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

01/02/2007

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

14/02/2007

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

14/02/2007

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

15/02/2007

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

26/04/2007

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

26/04/2007

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

26/04/2007

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

24/05/2007

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

24/05/2007

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

06/06/2007

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

07/06/2007

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

19/06/2007
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Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

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

10/07/2007

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

10/07/2007

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

05/09/2007

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

06/09/2007

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

10/10/2007

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

25/10/2007

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

25/10/2007

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

13/11/2007

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

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

13/12/2007

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

31/01/2008

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

31/01/2008

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

19/02/2008

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

10/03/2008

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

10/03/2008

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

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

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

10/04/2008

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

08/05/2008

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

08/05/2008

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

05/06/2008

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

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

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

19/06/2008

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

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

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

01/09/2008

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

01/09/2008

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

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

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

04/12/2008

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

04/12/2008

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

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

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

18/02/2009

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

19/02/2009

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

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

12/03/2009

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

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

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

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

24/04/2009

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

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

06/05/2009

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

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009

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

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

16/12/2004

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

14/04/2005

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

14/04/2005

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

09/06/2005

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

23/06/2005

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

13/10/2005

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

15/11/2005

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

14/02/2006

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

15/3/2006

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

16/05/2006

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

07/09/2006

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

28/09/2006

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

28/09/2006

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

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

26/04/2007

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

06/06/2007

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

05/09/2007

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

06/09/2007

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

31/01/2008

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

10/04/2008

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

08/05/2008

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

05/06/2008

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

04/12/2008

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

04/12/2008

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

19/02/2009

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

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

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

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

24/02/2005

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

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

26/04/2007

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

10/07/2008

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

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

23/02/2005

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

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

15/12/2005

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

15/03/2006

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

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

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

10/04/2008

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

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

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

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

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

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

15/09/2004

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

16/12/2004

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

26/05/2005

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

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

13/12/2005

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

15/12/2005

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

14/02/2006

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

15/03/2006

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

27/04/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

16/05/2006

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

06/09/2006

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

06/09/2006

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

27/09/2006

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

30/11/2006

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

01/02/2007

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

24/05/2007

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

24/05/2007

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

19/06/2007

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

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 25/10/2007
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Agreement
Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 

Agreement
25/10/2007

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

10/03/2008

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

10/03/2008

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

08/05/2008

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

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

14/12/2004

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

22/02/2005

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

09/06/2005

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

27/04/2006

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

14/02/2007

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

07/06/2007

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

10/07/2007
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Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean 
(ICCAT)

14/11/2007

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

01/09/2008

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

19/02/2009

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

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

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

14/11/2006

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

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

26/04/2007

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

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

animals and aquaculture 
products

27/04/2006

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 14/11/2006
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absent species in aquaculture
Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 

States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

26/05/2005

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

15/06/2006

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

reading)

12/12/2006

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

10/10/2007

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

13/11/2007

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

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

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

15/12/2005

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

15/12/2005

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

15/06/2006

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

28/09/2006

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

10/07/2007
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fish oil
Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 

simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

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

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

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

01/09/2008

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

13/01/2009

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

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

06/05/2009

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

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

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

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

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

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

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

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

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

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

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

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

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

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

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

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

14/09/05

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

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05

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

19/04/06
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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

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 28/09/2006
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situation of the fisheries 
sector

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 Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006
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the Mediterranean (GFCM)
28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia, 
Canada)

18-22/09/2006

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

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

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

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

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

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006

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

Rome (Italy) 9-12/01/2007

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

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

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

Pico (Azores) 14/05/2007

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

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

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

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

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

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

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

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

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

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

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

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

and/or of the Committee's meetings ;
- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect 

relevance and assessment in the terms of reference of the invitation to 
tenders regarding the requested external studies;

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

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

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez 
Ramos.



DV\784020SV.doc 58 PE423.984v01-00

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

"The European Parliament,"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
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  
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Committee on Fisheries  in order to present their advice or 
recommendations,

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

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

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

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at 
meetings;

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

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

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

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

2005

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

2007

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

2007

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

2008

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

2008

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

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced 
several notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in 
third countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

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

09/09/2008

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

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

Meeting of 31 August 2004

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

Meeting of 1 September 2004

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

Meeting of 21 September 2004

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

Meeting of 22 September 2004

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

Meeting of 5 October 2004 

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

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

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

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs
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Meeting of 25 November 2004

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

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

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

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

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

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

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

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

Development (Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

(Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and 

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

Affairs (Sweden)
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Meeting of 2 February 2005

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

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

Meeting of 14 March 2005

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

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

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

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

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

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

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

- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas 
Departments)

- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

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

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

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

Meeting of 26 Aprril 2005

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

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

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

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

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

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

7th research framework programme:

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

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research 
(RIVO), co-president of EFARO)
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- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European 
Science Foundation (ESF))

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

Meeting of 11 July 2005

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

Meeting of 12 July 2005

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

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

Meeting of 30 August 2005

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

Meeting of 14 September 2005

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

Asociados de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

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

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

Association)

Meeting of 22 February 2006

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

Meeting of 23 February 2006

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

Meeting of 20 March 2006

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

Meeting of 2 May 2006

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

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

2003, Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)
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Meeting of 3 May 2006

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 20 June 2006

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

Meeting of 21 June 2006

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

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

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

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

Public hearing on bluefin tuna:

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

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

Oceanographic Institute (IEO))
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Meeting of 2 October 2006

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

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

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

Meeting of 3 October 2006

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

Meeting of 20 November 2006

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

Meeting of 21 November 2006

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

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

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

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

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

Meeting of 25 January 2007

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

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

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:
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- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

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

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

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

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

Meeting of 3 May 2007

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

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

Meeting of 5 June 2007

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

Meeting of 27-28 June 2007

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

Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

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

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

(FEDERCOOPESCA)
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- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in 
Spain

- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 
Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

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

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

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

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

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

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

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

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

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

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

Problemlösungen’)

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

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

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

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at 
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)
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- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional 
Advisory Council

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

Meeting of 19-20 December 2007

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

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

Meeting of 23-24 January 2008

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

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

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

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

operations in Banjul

Protection of vulnerable marine ecosystems:

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

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

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

Meeting of 27 March 2008

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

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

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

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

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

Section (Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

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

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

Citizen’s Agora:

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

Meeting of 5-6 May 2008

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

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

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

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

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

Meeting of 28 May 2008

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

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute
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Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

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

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

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

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

Workers' Federation)

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

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

University of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

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

Meeting of 28 August 2008

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

Meeting of 8-9 September 2008

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

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 
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Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated 
common fisheries policy’:

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

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

IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

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

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

to reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

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

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

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

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

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

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

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

Meeting of 5 November 2008

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

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

Public hearing on producers’ organisations:

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

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

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

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., 
UK

- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, 
Portugal

- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ 
(fishermen’s associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

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

Meeting of 21 January 2009

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

Meeting of 10-11 February 2009

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

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

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

- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and 
Aquaculture, Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal

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

- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory 
council

- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 
Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain

- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 
representing the Italian national administration

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

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

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

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

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

Meeting of 30 April 2009

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

Commission 

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

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

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