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Commissie visserij

PE/XI/PV/03-10

NOTULEN
van de vergadering van donderdag 2 oktober 2003, 9.00-12.30 uur en 15.00�18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 2 oktober 2003 om 9.05 uur geopend onder voorzitterschap
van Struan J.J. Stevenson, voorzitter.

1. Coördinatorenvergadering

2. Aanneming ontwerpagenda

De ontwerpagenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen: punt19 wordt verschoven
naar de volgende vergadering, punt 18 zal deze morgen worden behandeld en punt 20 wordt als
eerste agendapunt in de middag.

3. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van:

8-9 september 2003 PE 327.825
De notulen worden goedgekeurd.

4. Mededelingen van de voorzitter

- De voorzitter deelt mede dat de onder de leden van de commissie een bijgewerkte lijst van
alle ontvangen correspondentie is verspreid en dat degenen die belangstelling hebben voor
een bepaald onderwerp zich tot het secretariaat kunnen wenden.

- De voorzitter deelt mede dat het vergaderrooster voor het eerste semester van 2004 is
goedgekeurd.

- De voorzitter deelt mede dat op 8 september een bezoek is gebracht door leden van de
visserijcommissie van het Canadese parlement.

- De vergadering wordt eraan herinnerd dat de termijn voor inschrijving in de komende
delegatie voor de ministersconferentie voor visserij in de Middellandse Zee, in Venetië, is
vastgesteld op 30 oktober 2003.



PE 327.847 2/9 PV\486888NL.doc

NL

- De voorzitter licht de vergadering in over het afgelopen bezoek van senator Zaldivar en de
heer Jocelyn Holt, die optraden als gastheren tijdens het bezoek van de commissie aan Chili
afgelopen jaar, en het komende bezoek van een delegatie van de visserijcommissie van Chili,
vertegenwoordigers van de regering van Chili en vertegenwoordigers van de visserijsector,
om volgend jaar leden die hiervoor belangstelling hebben te ontmoeten.

- Leden die de wens te kennen hebben gegeven om deel te willen nemen aan het bezoek van de
commissie aan Sicilië, wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat.

- De voorzitter verklaart dat op grond van een precedent de naam van een lid van het Europees
Parlement onder een verslag gehandhaafd kan worden ook wanneer hij/zij is teruggetreden.
Arlindo Cunha is benoemd tot "voorzitter van de commissie regionale coördinatie", maar na
zijn vertrek zal zijn verslag in de plenaire worden behandeld onder zijn naam.

- De voorzitter deelt de vergadering mede dat de "Royal Society of Edinburgh" een zes
maanden durend onderzoek heeft verricht naar de toekomst van de visserijsector. Op de
vergadering van 10-14 november zullen de leden de mogelijkheid hebben van gedachten te
wisselen met de leden van de "Royal Society of Edinburgh".

- Naar aanleiding van een vraag van Niels Busk heeft de voorzitter de Commissie verzocht
geactualiseerde cijfers over te leggen van de kosten van de overeenkomsten die de laatste
twee jaar met derde landen zijn gesloten, en van de inkomsten die zijn gegenereerd door de
vergunningen die zijn betaald door de deelnemende vissers.

5. Resultaten van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloten aan het
einde van 2001 en op 30 juni 2002
T08112 - (INI022262 - COM(2002) 446 - C5-0575/2002) PE 327.831/AM
(INI022262 - COM(2002) 483) PE 327.831

Goedkeuring ontwerpverslag
Rapporteur: Patricia McKENNA
Sprekers: Patricia McKenna (rapporteur), Struan Stevenson

Het aldus gewijzigde ontwerpverslag wordt met 16 stemmen voor en 2 tegen goedgekeurd.

6. Naar een uniforme en effectieve uitvoering van het gemeenschappelijk visserijbeleid
T08350 - (INI032104 - COM(2003) 130 - C5-0240/2003) PE 327.832/AM

PE 327.832
Goedkeuring ontwerpverslag
Rapporteur: Ilda FIGUEIREDO
Sprekers: Ilda Figueiredo (rapporteur), Elspeth Attwooll, Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, Struan Stevenson

Het aldus gewijzigde ontwerpverslag wordt met 16 stemmen voor bij 1 onthouding goedgekeurd.

7. Instandhouding visbestanden: herstel kabeljauwbestanden
* T08313 - (CNS030090 - COM(2003) 237 - C5-0237/2003) PE 325.189

PE 325.189/AM
Goedkeuring ontwerpverslag
Rapporteur: Catherine STIHLER
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Sprekers: Struan Stevenson, Patricia McKenna, Catherine Stihler

Het aldus gewijzigde ontwerpverslag wordt met 18 stemmen voor en 1 tegen goedgekeurd.

8. Tonijn: vloot en industrie: Evolutie en vooruitzichten in de Europese Unie en de
wereld
T08228 - PE 327.839

Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA
Sprekers: Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna (rapporteur), de heer
Rambaud (Commissie)

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur.

9. EG-Marokko visserijakkoorden: omschakeling van vaartuigen en vissers, verlening
deadlines (wijzigingsverordening)
* T08452 -( CNS030157 - COM(2003) 437 - C5-0357/2003) PE 327.844

Indiening door de Commissie
Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Rosa MIGUÉLEZ RAMOS
Sprekers: Rosa Miguélez Ramos (rapporteur), Paulino Plata (Andalusisch minister van
Visserij), mevrouw Atienza, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Struan Stevenson, de heer
Gutierrez (Commissie), Heinz Kindermann

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag 13 oktober om
12.00 uur.

10. Visserij: extra kosten als gevolg van de ultraperifere ligging van de Azoren,
Madeira, de Canarische eilanden, Guyana en Réunion
* T08488 -( CNS030202 - COM(03)0516 - C5-0390/03 ) PE 327.845

Indiening door de Commissie
Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Margie SUDRE
Sprekers: Margie Sudre (rapporteur), de heer Cardoso (Commissie), de heer Lamplmair
(Commissie)

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie op 24 november en in de plenaire voor de zitting van
december II.

11. Ultraperifere gebieden: beheer geregistreerde vissersvloten
* T08303 - (CNS030062 - COM(2003) 175 - C5-0243/2003) PE 325.191

Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Margie SUDRE
Sprekers: Margie Sudre (rapporteur), de heer Cardoso (Commissie), de heer Lamplmair
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(Commissie)

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie op 24 november en in de plenaire voor de zitting van
december II.

12. Perifere eilandgemeenschappen en de visserijsector
T08386 -

Gedachtewisseling
Rapporteur: Margie SUDRE
Sprekers: Margie Sudre (rapporteur), de heer Cardoso (Commissie), de heer Lamplmair
(Commissie)

18. Technische maatregelen voor de instandhouding van over grote afstanden
trekkende visbestanden (wijz. ver. 973/2001)
* T07925 -( CNS020189 - COM(2002) 420 - C5-0407/2002) PE 327.849
( CNS020189 - COM(2003) 421 - C5-0429/2003)
( CNS020189 - A5-0015/2003)

Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Yves PIÉTRASANTA
Sprekers: Yves Piétrasanta, mevrouw Lainé (Commissie)

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie: 25 november en stemming in de plenaire vergadering in
januari I.

13. Resultaten van de jaarlijkse vergadering van NAFO (Noordatlantische
Visserijorganisatie) in Darthmouth (Canada) van 15 t/m 19 september 2003

Gedachtewisseling
Sprekers: de heer Deben (Commissie), Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-
Carpegna, Rosa Miguélez Ramos

De vergadering wordt om 12.30 uur geschorst.

Donderdag 2 oktober 2003

De vergadering wordt om 15.07 uur hervat onder voorzitterschap van Struan Stevenson,
voorzitter.

20. Herstelmaatregelen noordelijk heekbestand
* T08400 -( CNS030137 - COM(2003) 374 - C5-0314/2003 )

Gedachtewisseling
Rapporteur: Dominique SOUCHET
Sprekers: Dominique F.C. Souchet (rapporteur), Struan Stevenson, Daniel Varela
Suanzes-Carpegna, de heer Hopkins (Commissie)
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Er zal een hoorzitting worden georganiseerd met de drie vertegenwoordigers van de betrokken
bedrijfstakken tijdens de volgende commissievergadering op 24-25 november.

14. EG-Mozambique visserijakkoorden: periode van 1 januari 2001 tot 31 december
2006
* T08450 -(CNS030154 - COM(03)0419 - C5-0354/03 ) PE 327.843

Indiening door de Commissie
Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Struan STEVENSON
Sprekers: Struan Stevenson, de heer Alexandrou (Commissie), Heinz Kindermann,
Manuel Pérez Álvarez

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie: 24/-25 november en stemming in de plenaire vergadering
in december I.

15-16. Instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren:
controlemaatregelen
* T07896 -( CNS020137 - COM(2002) 356 - C5-0356/2002 ) PE 325.144
(CNS020137 - COM(2003) 384 - C5-0430/2003 )

Instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren: technische
maatregelen van toepassing op visserijactiviteiten
* T08480 -(CNS020138 - COM(2002) 355 - C5-0355/2002 ) PE 325.161
(CNS020138 - COM(2003) 384 - C5-0431/2003 )

Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Struan STEVENSON
Sprekers: Struan Stevenson (rapporteur), de heer Ekwall (Commissie)

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie: 24/-25 november en stemming in de plenaire vergadering
in december II.

17. Controlemaatregelen voor de instandhouding van over grote afstanden trekkende
visbestanden (wijz. ver. 1936/2001)
* T07924 -( CNS020186 - COM(2002) 421 - C5-0406/2002 ) PE 327.848
(CNS020186 - COM(2003) 417 )

Behandeling ontwerpverslag
Rapporteur: Patricia McKENNA
Sprekers: Patricia McKenna (rapporteur), mevrouw Lainé (Commissie), Heinz
Kindermann

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op maandag, 13 oktober om
12.00 uur. Stemming in de commissie: 24-25 november en stemming in de plenaire vergadering
in januari I in Straatsburg.
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21. Controlemaatregelen in het noordoostelijk gedeelte van de Atlantische Oceaan,
multilaterale samenwerking (wijziging verordening 2791/1999)
* T08379 -( CNS030125 - COM(2003) 349 - C5-0284/2003 )

Gedachtewisseling
Rapporteur: Struan STEVENSON
Sprekers: Struan Stevenson (rapporteur), de heer Newman (Commissie)

Behandeling van een ontwerpverslag was gepland voor de volgende commissievergadering (24-
25 november) en stemming in de commissie: 19/-20 januari.
  

22. Bescherming van visbestanden: vermindering van de bijvangsten van
walvisachtigen (wijzigingsverordening)
* T08453 -(CNS030163 - COM(2003) 451 - C5-0358/2003 )

Indiening door de Commissie
Gedachtewisseling
Rapporteur: Heinz KINDERMANN
Sprekers: Heinz Kindermann (rapporteur), Struan Stevenson, de heer Astudillo
(Commissie)

Een tweede gedachtewisseling is voor de volgende commissievergadering gepland. Indiening
van een ontwerpverslag voor de commissievergadering van 2 december is gepland en de
stemming in de commissie is op 19-20 januari gepland. Stemming in plenaire is gepland voor
februari I in Straatsburg.

23. Bezoek aan Schotland (9-12 september 2003) door de Commissie visserij

Gedachtewisseling
Spreker: Struan Stevenson

  
24. Rondvraag
  

25. Benoeming van rapporteurs en rapporteurs voor advies - besluiten inzake de te
volgen procedure

Er worden besluiten genomen over de toewijzing van de volgende dossiers:

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr.
850/98 wat betreft de bescherming van diepzeekoraalriffen tegen de effecten van visserij met
sleepnetten in de Oceaan ten noordwesten van Schotland COM(2003) 519
Ten principale: PECH
Besluit: Dit verslag is aan de ELDR-Fractie toegewezen.

Visserijakkoorden EG/Ivoorkust (01/07/2003-30/06/2004) COM(2003) 556
Ten principale: PECH
Besluit: Dit verslag wordt toegewezen aan de voorzitter, Struan Stevenson.
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26. Datum en plaats volgende vergadering

maandag 24 november 2003, 15.00-18.30 uur
dinsdag 25 november 2003, 9.00 -12.30 uur   
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Struan Stevenson, Rosa Miguélez Ramos, Brigitte Langenhagen,

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Elspeth Attwooll, Niels Busk, Nigel Paul Farage, Ian Stewart Hudghton, Heinz Kindermann, Carlos Lage, Giorgio
Lisi, Patricia McKenna, Seán Ó Neachtain, Manuel Pérez Álvarez, Bernard Poignant, Dominique F.C. Souchet,
Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Ilda Figueiredo, Albert Jan Maat, James Nicholson, Fernando Pérez Royo, Yves Piétrasanta, Margie Sudre

Art. 153,2
Art. 166,3

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συµµετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog

Zbigniew Chrzanowski, Jerzy Pieniazek, Czeslaw Siekierski

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ηµερήσια ∆ιάταξη
Σηµεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) Thursday, 2 October 2003
(2)
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the
Chairman/Por invitacion del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συµβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Radet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)

Cour des comptes:

C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat
Sekretariat der Fraktionen
Γραµµατεία των Πολ. Οµάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

Belardinelli
Mergulhão
Collander
Iborra
McGreal
Laloux

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική ∆ιεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Macedo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραµµατεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

Rodas, Crespo, Clinton, Pardo, Sevón

Assist./Βοηθός C.DE HAENE

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/President/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./?ντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionαrio/Virkamies/Tjansteman


