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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον 
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σενεγάλης
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13484/2019),

– έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης 
στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας 
της Σενεγάλης (13483/2019),

– έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
43 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 
218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-
0178/2019),

– έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της ...1 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 
7 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής 
Προϋπολογισμών,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0180/2020),

1. εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο 
και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών 
μελών και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(0000)0000.



PE646.918v02-00 6/18 RR\1215315EL.docx

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει ορισμένες συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) και 
πρωτόκολλα με χώρες εκτός ΕΕ. Μέσω των ΣΑΣ, η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική 
στήριξη ως αντάλλαγμα για τα αλιευτικά δικαιώματα όσον αφορά τα πλεονασματικά 
αποθέματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας, σε νομοθετικά 
ρυθμισμένο πλαίσιο Οι συμφωνίες αυτές διέπουν επίσης τη διατήρηση των πόρων και την 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας ότι όλα τα σκάφη της ΕΕ υπόκεινται στους 
ίδιους κανόνες ελέγχου και διαφάνειας και στηρίζοντας τη βιώσιμη αλιευτική πολιτική της 
χώρας εταίρου. Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί σε όλα τα πρωτόκολλα των αλιευτικών 
συμφωνιών μια ρήτρα σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (εφεξής «η συμφωνία») τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 20142 
και έκτοτε ανανεώνεται σιωπηρά. Το πιο πρόσφατο πρωτόκολλο έληξε στις 19 Νοεμβρίου 
2019. 

Βάσει των σχετικών οδηγιών διαπραγμάτευσης3, η Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σενεγάλης (εφεξής «Σενεγάλη») με σκοπό τη σύναψη 
νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας. Μετά το πέρας των εν λόγω διαπραγματεύσεων, στις 19 
Ιουλίου 2019, μονογραφήθηκε νέο πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο αυτό καλύπτει περίοδο 
πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής εφαρμογής του, ήτοι από την 
ημερομηνία της υπογραφής του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες της μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής4, το νέο 
πρωτόκολλο παρέχει στα σκάφη της ΕΕ αλιευτικές δυνατότητες στα ύδατα της Σενεγάλης, με 
βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και σύμφωνα με τις συστάσεις 
της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Στο 
νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2019) και της αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά με 
το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. Και οι δύο αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν 
από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στη Σενεγάλη να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της 
υπεύθυνης εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης και τη στήριξη 
των προσπαθειών της εν λόγω χώρας για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας της, προς το 
συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

– 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης·
– 10 αλιευτικά με καλάμι· 
– 5 παραγαδιάρικα· 
– 2 μηχανότρατες.

1 ΕΕ L 304 της 23.10.2014, σ. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
3 Εγκρίθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις 15 Ιουλίου 2019.
4 ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
https://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=el
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Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 1 700 000 EUR, με 
βάση:

α) ποσό 800 000 EUR σχετικά με την πρόσβαση, ιδίως για βάρος αναφοράς 10 000 
τόνων τόννου ετησίως, και επιτρεπόμενη ποσότητα αλιευμάτων μαύρου μερλούκιου 
1 750 τόνων ετησίως, που έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το ισχύον πρωτόκολλο 
(2 000 τόνοι)· 

β) τη στήριξη για την ανάπτυξη της τομεακής αλιευτικής πολιτικής της Σενεγάλης με το 
ποσό των 900 000 EUR ετησίως για ολόκληρη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου. Η εν 
λόγω στήριξη ανταποκρίνεται στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της 
βιώσιμης διαχείρισης των αλιευτικών πόρων της Σενεγάλης καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών 
καθορίζεται κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
γραμμής του αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές 
του έτους5.

Εκτιμάται ότι ο τομέας της αλιείας συνεισφέρει στην οικονομία της Σενεγάλης το 2 % 
περίπου του ΑΕγχΠ, με εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων που αντιπροσωπεύουν το 16 % των 
εξαγωγών της χώρας. Ο τομέας της αλιείας θεωρείται μοχλός ανάπτυξης που μπορεί να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του εθνικού σχεδίου ανάπτυξης «Plan Sénégal 
Émergent», το οποίο συνιστά χάρτη πορείας για τη χάραξη πολιτικής στη Σενεγάλη 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εκτός αυτού, η χώρα καταβάλλει σημαντικές 
προσπάθειες για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων βιωσιμότητας.

Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σενεγάλης διέπεται από τη συμφωνία του 
Κοτονού. Η οικονομική στήριξη στον αλιευτικό τομέα παρέχεται στο πλαίσιο του 
προγράμματος περιφερειακής πρωτοβουλίας, πιο συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος 
PESCAO, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του αλιευτικού τομέα και την 
καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας, με 
προϋπολογισμό ύψους 15 εκατ. EUR για την περίοδο 2018-2024.

Τα αλιεύματα μαύρου μερλούκιου στην αλιευτική ζώνη της Σενεγάλης, καθώς και στις 
αλιευτικές ζώνες των γειτονικών χωρών, έχουν συμβάλει στην αύξηση της αλιευτικής πίεσης 
στα εν λόγω αποθέματα. Σύμφωνα με την επιστημονική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλιείας 
του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF), τα αλιεύματα μαύρου μερλούκιου 
εξακολουθούν να βρίσκονται εντός των ορίων της βιωσιμότητας, αλλά στην έκθεση 
αξιολόγησης διατυπώνεται σύσταση για μείωση των πρόσθετων αλιευμάτων μαύρου 
μερλούκιου με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας. Έχει συμφωνηθεί να 
ενσωματωθούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές στο νέο πρωτόκολλο. 

Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης περιορίζονται σε αλιευτικές περιοχές στην ανοικτή 
θάλασσα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις με τον 
τομέα αλιείας βιοτεχνικής κλίμακας της Σενεγάλης και, ως εκ τούτου, να μην τίθεται σε 

5 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (2013/C 373/01).
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κίνδυνο η επιβίωσή του. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σκαφών της ΕΕ και των σκαφών 
της Σενεγάλης λαμβάνουν χώρα συνήθως στην αλιεία με τράτες βαθέων υδάτων, όπου 
δραστηριοποιούνται 3 ή 4 σενεγαλέζικα σκάφη με ανώτατο όριο αλιευμάτων διπλάσιο από το 
TAC των 2 000 τόνων που επιτρέπεται για τις μηχανότρατες της Ένωσης.
Στην έκθεση αξιολόγησης προοπτικών του πιο πρόσφατου πρωτοκόλλου (2014-2019) 
αναφέρεται ότι το πρωτόκολλο υπήρξε γενικά αποτελεσματικό όσον αφορά τη συμβολή του 
στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των πόρων της αλιευτικής ζώνης της 
Σενεγάλης και συνιστάται η σύναψη νέου πρωτοκόλλου.
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29.5.2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, 
του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Beata Kempa

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας (ΣΣΒΑ) μεταξύ της Δημοκρατίας 
της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισε να ισχύει τον Νοέμβριο του 2014. 
Δεδομένου ότι το συνοδευτικό πρωτόκολλο της συμφωνίας είχε ημερομηνία λήξης εντός του 
Νοεμβρίου του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με σκοπό τη 
σύναψη πρωτοκόλλου που να καλύπτει νέα περίοδο πέντε ετών.

Το πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της 
Σενεγάλης, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των 
Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Αυτό το νέο πρωτόκολλο λαμβάνει υπόψη τα 
αποτελέσματα μιας αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2019), που 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του ενωσιακού 
τομέα αλιείας για αλιευτικές δραστηριότητες θυνναλιευτικών και μηχανοτρατών στη 
Σενεγάλη και ότι η ανανέωση του πρωτοκόλλου θα συνέβαλε στην ενίσχυση της 
παρακολούθησης, του ελέγχου και της εποπτείας, καθώς και στη βελτίωση της 
διακυβέρνησης της αλιείας στην περιοχή.

Το πρωτόκολλο προβλέπει χαμηλότερα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα για τον 
μπακαλιάρο σε σύγκριση με το προηγούμενο πρωτόκολλο (μείωση από 2 000 σε 1 750 
τόνους), ενώ έχει μειωθεί επίσης το βάρος αναφοράς για τον τόννο, ώστε να αντιστοιχεί στο 
ιστορικό αλιευμάτων (μείωση από 14 000 σε 10 000 τόνους). Επιπλέον, περιλαμβάνει μέτρα 
για τον περιορισμό των αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών και θαλάσσιων θηλαστικών και για 
την ενίσχυση του ρόλου των επιστημονικών παρατηρητών.
 
Η χρηματική αντιπαροχή για το πρωτόκολλο ανέρχεται σε 1 700 000 EUR ανά έτος. Το 
συνολικό αυτό ποσό υποδιαιρείται σε ετήσιο ποσό 800 000 EUR για την πρόσβαση σε 
πόρους και 900 000 EUR για την ανάπτυξη της αλιευτικής πολιτικής της Σενεγάλης, ποσό 
που αντιπροσωπεύει αύξηση της τομεακής στήριξης κατά 20 % σε σύγκριση με το 
προηγούμενο πρωτόκολλο. 
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Ο τομέας της αλιείας έχει κρίσιμη σημασία για τη Σενεγάλη. Τα ψάρια αποτελούν πρωτογενή 
πηγή ζωικών πρωτεϊνών στη χώρα και η αλιεία συμβάλλει σημαντικά στην εθνική οικονομία. 
Αντιστοιχεί στο 3,2 % του ΑΕΠ και δημιουργεί περίπου 600 000 άμεσες και έμμεσες θέσεις 
εργασίας. Ωστόσο, η κακή διαχείριση, η ανεπαρκής παρακολούθηση, η υπεραλίευση και η 
παράνομη αλιεία απειλούν αυτόν τον κρίσιμο πόρο. Ο δείκτης παράνομης, αδήλωτης και 
ανεξέλεγκτης (ΠΑΑ) αλιείας για το 2019 κατατάσσει τη Σενεγάλη στην 27η θέση (από τις 38 
χώρες στην Αφρική) και στην 78η θέση παγκοσμίως (από τις 152 χώρες). 

Η βιώσιμη διαχείριση της άγριας αλιείας αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την κυβέρνηση 
της Σενεγάλης και η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι η κατανομή της τομεακής 
στήριξης στο πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου θα πρέπει να στηρίζει τις ακόλουθες 
προτεραιότητες: 

- προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας στη Σενεγάλη, με ιδιαίτερη προσοχή στην 
τοπική αλιεία μικρής κλίμακας· 

- ενίσχυση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας·

- προώθηση της ανάπτυξης των επιστημονικών ικανοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων σχετικά με τους αλιευτικούς πόρους. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι το πρωτόκολλο έχει τη δυνατότητα να προωθήσει 
την υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Δημοκρατία της 
Σενεγάλης προς το συμφέρον και των δύο μερών. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια 
γνωμοδότησης προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου.

******

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος 
της Ένωσης, του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον 
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 
Σενεγάλης (2019-2024).
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, 
του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της 
βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paolo De Castro

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «η 
Ένωση») και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης1 άρχισε να ισχύει στις 20 Νοεμβρίου 2014. Η 
Επιτροπή διενήργησε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σενεγάλης 
οι οποίες οδήγησαν σε νέο πρωτόκολλο που μονογραφήθηκε στις 19 Ιουλίου 2019 και 
καταργεί το προηγούμενο πρωτόκολλο, το οποίο είχε λήξει στις 19 Νοεμβρίου 2019.

Το νέο πρωτόκολλο παρέχει αλιευτικές δυνατότητες για τα ενωσιακά σκάφη στα ύδατα της 
Σενεγάλης, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και 
λαμβανομένων υπόψη των συστάσεων της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των 
Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT). Στο νέο αυτό πρωτόκολλο λαμβάνονται υπόψη τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης του προηγούμενου πρωτοκόλλου (2014-2019) και της 
αξιολόγησης των προοπτικών σχετικά με το ενδεχόμενο σύναψης νέου πρωτοκόλλου. 
Αμφότερες οι αξιολογήσεις πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Το 
πρωτόκολλο θα επιτρέψει επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Δημοκρατία της 
Σενεγάλης να συνεργαστούν στενότερα με σκοπό την προώθηση της υπεύθυνης 
εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Σενεγάλης και τη στήριξη των 
προσπαθειών της Δημοκρατίας της Σενεγάλης για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας της, 
προς το συμφέρον αμφοτέρων των μερών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει αλιευτικές δυνατότητες στις εξής κατηγορίες:

α) 28 θυνναλιευτικά γρι-γρι με εγκαταστάσεις κατάψυξης· 

β) 10 αλιευτικά με καλάμι· 

γ) 5 παραγαδιάρικα· 

1 ΕΕ L 304 της 23.10.2014, σ. 3.
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δ) 2 μηχανότρατες.

Η διαπραγμάτευση νέου πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης με τη 
Δημοκρατία της Σενεγάλης εντάσσεται στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης 
έναντι των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και λαμβάνει ιδίως 
υπόψη τους στόχους της Ένωσης σχετικά με τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν και η προκαλούμενη οικονομική δραστηριότητα στον τομέα 
της αλιείας στη Σενεγάλη θα είναι τοπικής κλίμακας, εντούτοις θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης. 

Το πρωτόκολλο καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής 
εφαρμογής του, ήτοι από την ημερομηνία της υπογραφής του.

Η ετήσια χρηματική αντιπαροχή της Ένωσης ανέρχεται σε 1 700 000 EUR, με βάση:

α)  ειδικό ποσό ύψους 800 000 EUR ετησίως, ως χρηματική αντιπαροχή για την πρόσβαση 
σε αλιευτικούς πόρους, το οποίο περιλαμβάνει ποσό που αντιστοιχεί σε βάρος αναφοράς 
10 000 τόνων ετησίως όσον αφορά τα άκρως μεταναστευτικά είδη·

β) ειδικό ποσό ύψους 900 000 EUR ετησίως επί πέντε έτη, ως στήριξη για την εφαρμογή 
της τομεακής πολιτικής της αλιείας της Σενεγάλης· Η εν λόγω στήριξη ανταποκρίνεται 
στους στόχους της εθνικής πολιτικής στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των 
αλιευτικών πόρων της Σενεγάλης καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωτοκόλλου.

Το ετήσιο ποσό για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών καθορίζεται κατά 
την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένης της γραμμής του 
αποθεματικού για τα πρωτόκολλα που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ στις αρχές του έτους2.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, τροποποιήσεις του 
πρωτοκόλλου που θεσπίζει η μεικτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί βάσει της συμφωνίας 
σύμπραξης.

******

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, 
να συστήσει την έγκριση του σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης 
αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Σενεγάλης.

2 Σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα (2013/C 373/01).



RR\1215315EL.docx 15/18 PE646.918v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον 
τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς 13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας PECH

Γνωμοδότηση της
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG
28.11.2019

Εισηγητής
    Ημερομηνία ορισμού

Paolo De Castro
25.11.2019

Εξέταση στην επιτροπή 22.1.2020

Ημερομηνία έγκρισης 17.2.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

26
2
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης 
Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal 
Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz 
Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, 
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra 
Maldeikienė

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 
του Κανονισμού) παρόντες κατά την 
τελική ψηφοφορία

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Herve Juvin



PE646.918v02-00 16/18 RR\1215315EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26 +
ECR Bogdan Rzońca

PPE Λευτέρης Χριστοφόρου, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, 
Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida 
Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

2 -
GUE/NGL Silvia Modig

ID Herve Juvin

2 0
ID Anna Bonfrisco, Nicolaus Fest

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή



RR\1215315EL.docx 17/18 PE646.918v02-00

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον 
τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς 13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης 
έγκρισης

20.11.2019

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH
28.11.2019

Γνωμοδοτικές επιτροπές
    Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE
28.11.2019

BUDG
28.11.2019

Εισηγητές
    Ημερομηνία ορισμού

Izaskun Bilbao 
Barandica
9.12.2019

Εξέταση στην επιτροπή 12.11.2019 19.2.2020

Ημερομηνία έγκρισης 1.10.2020

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

21
2
4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, 
Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, 
Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, 
France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José 
Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel 
Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža 
Tomašić, Peter van Dalen, Θεόδωρος Ζαγοράκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Manuel Bompard, Nicolás González Casares, Valentino Grant

Ημερομηνία κατάθεσης 7.10.2020



PE646.918v02-00 18/18 RR\1215315EL.docx

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21 +
ECR Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL João Ferreira

ID Rosanna Conte, Valentino Grant

PPE François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie 
Schreijer-Pierik, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Peter van Dalen

RENEW Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, 
Manuel Pizarro

2 -
GUE/NGL Manuel Bompard

ID France Jamet

4 0

NI Rosa D'Amato

VERTS/ALE Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


