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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

9.12.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0441/2010, внесена от Antonio Rodríguez de León, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma por el mar canario“, относно 
положението и бъдещите перспективи пред отдалечените райони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост относно ситуацията на 
Канарските острови, един от най-отдалечените райони, и призовава автономната област 
Канарски острови да бъде поставена на равна нога с други изключително отдалечени 
територии и да й бъде дадена пълна вътрешна автономия, което да й позволи да създаде 
преки връзки с Европейския съюз и да установи морски граници със съседните страни, 
т.е. с Кралство Мароко. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 септември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 9 декември 2010 г.

Вносителят на петицията иска от Европейския парламент да посъветва Испания да 
предостави на автономната област Канарски острови пълно вътрешно самоуправление. 
Той счита, че това ще подобри позицията на Канарските острови при преговори за 
евентуални претенции за изключителни икономически права извън техните настоящи 
12 морски мили. 

Той желае петицията да бъде одобрена на Първия форум на най-отдалечените 
европейски територии, който Комисията се ангажира да организира в своето съобщение 
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от 2008 г., с цел да се подобри диалогът с най-отдалечените региони и да се повиши 
значението им в рамките на ЕС.

При все това Комисията трябва да посочи, че разделението на правомощията между 
централните администрации и тези с делегирани правомощия на държавите-членки не 
попада в обхвата на компетенциите на Европейския съюз. Същото се отнася и за 
въпроси, свързани с национални граници или с претенции съгласно Международната 
конвенция по морско право.

Първият форум на най-отдалечените европейски територии се проведе на 27 и 28 май 
2010 г. в Брюксел. Вторият форум е насрочен за 2012 г.


