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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0441/2010, ingediend door Antonio Rodríguez de León (Spaanse
nationaliteit), namens Platform voor de Canarische Zee, over de stand van zaken 
en de toekomst van de ultraperifere regio's

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener schetst de situatie van de Canarische Eilanden, een ultraperifere regio, en verzoekt de 
autonome gemeenschap van de Canarische Eilanden gelijk te stellen met de andere 
ultraperifere regio's door middel van een statuut van volledige interne autonomie, op basis 
waarvan de Canarische Eilanden directe betrekkingen kunnen aangaan met de Europese Unie 
en maritieme grenzen kunnen vaststellen met buurlanden, in dit geval met het Koninkrijk 
Marokko.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 september 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 9 december 2010

Indiener verzoekt het Europees Parlement om Spanje te adviseren de autonome gemeenschap 
van de Canarische Eilanden volledig intern zelfbestuur toe te kennen. Indiener gelooft dat dit 
de onderhandelingspositie van de Canarische Eilanden zal versterken bij mogelijke claims op
exclusieve economische rechten buiten de huidige twaalfmijlszone.

Indiener hoopt dat het verzoekschrift wordt goedgekeurd op het eerste "Forum voor 
ultraperifere regio's", dat de Commissie aankondigde te zullen organiseren in de mededeling 
van 2008, met als doel de communicatie met ultraperifere regio's te verbeteren en deze 
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gebieden binnen de EU op de kaart te zetten.

De Commissie wijst er echter op dat de verdeling van bevoegdheden tussen centrale en lokale 
overheden niet onder de bevoegdheid van de EU valt, netzomin als vraagstukken aangaande 
landsgrenzen of claims op grond van het VN-zeerechtverdrag.

Het eerste Forum voor ultraperifere Regio's vond plaats op 27 en 28 mei 2010 in Brussel. Het 
tweede forum staat gepland voor 2012.


