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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0441/2010, adresată de Antonio Rodríguez de León, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Plataforma por el mar canario”, privind situația și 
perspectivele regiunilor ultraperiferice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la situația din Insulele Canare, una dintre 
regiunile ultraperiferice, și solicită ca respectiva Comunitate Autonomă a Insulelor Canare să 
fie tratată pe picior de egalitate cu alte teritorii ultraperiferice și să i se acorde autonomie 
internă deplină, care să îi permită să stabilească legături directe cu Uniunea Europeană și 
granițe maritime cu statele din apropiere, și anume cu Regatul Maroc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 septembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiționarul solicită Parlamentului European să sfătuiască Spania să acorde Comunității 
Autonome a Insulelor Canare autonomie internă deplină. El consideră că acest lucru va 
îmbunătăți poziția de negociere a Insulelor Canare în posibilele revendicări ale unor drepturi 
economice exclusive în afara celor 12 mile nautice de care dispun în prezent. 

Petiționarul dorește ca petiția să fie aprobată în cadrul primului Forum pentru zonele 
ultraperiferice ale Europei, pe care Comisia și-a propus să îl organizeze în Comunicarea sa din 
2008 pentru a îmbunătăți dialogul cu regiunile ultraperiferice și a spori vizibilitatea acestora 
în cadrul UE.
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Comisia trebuie să precizeze totuși că separarea puterilor între administrațiile centrale și cele 
descentralizate ale statelor membre nu intră în competențele Uniunii Europene. La fel stau 
lucrurile și în cazul chestiunilor legate de frontierele naționale sau al revendicărilor în temeiul 
Convenției Internaționale privind dreptul mării.

Primul Forum pentru zonele ultraperiferice ale Europei a avut loc în perioada 27-28 mai 2010 
la Bruxelles. Al doilea forum este programat în 2012.


