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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică 
Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a 
contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 
15 noiembrie 2020
(11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11260/2020), 

– având în vedere Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania privind prelungirea protocolului de stabilire a 
posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat 
în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania 
care expiră la 15 noiembrie 2020 (11315/2020),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 
43 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0372/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din 
Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9‑0244/2020),

1. aprobă încheierea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 
Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și al Republicii 
Islamice Mauritania.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context: 

Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului (APP) cu Mauritania oferă flotei Uniunii 
posibilități semnificative de pescuit al speciilor demersale și pelagice, precum și al tonului și 
al speciilor mari migratoare. Este cel mai important acord dintre actualele acorduri privind 
pescuitul mixt încheiate de Uniune cu țări terțe, autorizând activități de pescuit pentru maximum 
58 de nave din Spania, Italia, Portugalia, Țările de Jos, Lituania, Letonia, Polonia, Germania, 
Regatul Unit, Irlanda și Franța. Acordul se înscrie în rețeaua de acorduri bilaterale de parteneriat 
în domeniul pescuitului sustenabil stabilită de Uniune în Oceanul Atlantic în dreptul Africii de 
Vest, și anume cu Marocul, Senegalul, Gambia, Guineea-Bissau, Liberia și Côte d’Ivoire.

În perioada 2018-2019, Comisia a efectuat o evaluare ex-ante a unei posibile reînnoiri a 
protocolului, care a concluzionat că sectorul pescuitului din Uniune era foarte interesat de 
pescuitul în Mauritania și că reînnoirea protocolului ar contribui la consolidarea monitorizării, a 
controlului și a supravegherii și la o mai bună guvernanță a pescuitului în această regiune. Pentru 
Uniune, este important să se mențină un instrument care să permită o cooperare sectorială 
aprofundată cu un actor major în guvernanța oceanelor la nivel subregional, din cauza întinderii 
zonei de pescuit aflate sub jurisdicția sa.

Protocolul permite posibilități de pescuit pentru următoarele categorii:

* nave de pescuit crustacee cu excepția langustelor și crabilor: 5 000 de tone și 
25 de nave;

* traulere (nefrigorifice) și nave cu paragate de fund pentru pescuitul de merluciu 
senegalez: 6 000 de tone și 6 nave;
- traulere (frigorifice) pentru pescuitul de merluciu senegalez: (merluciu senegalez: 

3 500 de tone, calmar: 1 450 de tone, sepie: 600 de tone);
* nave de pescuit specii demersale, altele decât merluciul senegalez, cu alte unelte decât 

traulul: 3 000 de tone și 6 nave;
* nave de pescuit ton cu plasă-pungă: 12 500 de tone (tonaj de referință) și 25 de nave;
* ambarcațiuni de pescuit ton cu lansetă și nave de pescuit cu paragate: 7 500 de tone 

(tonaj de referință) și 15 nave;
* traulere pelagice frigorifice: 225 000 de tone (cu o depășire maximă autorizată de 

10 %) și 19 nave;
* nave pelagice nefrigorifice: 15 000 de tone (scăzute din volumul de la categoria 6, 
dacă sunt utilizate) și 2 nave.

Negocieri pentru un nou APP și prelungirea protocolului actual în 2019

În iulie 2019, Consiliul a adoptat un mandat de autorizare a Comisiei Europene să deschidă 
negocierile pentru elaborarea unui nou APP și a unui nou protocol între Uniune și Republica 
Islamică Mauritania. În același timp, mandatul a permis Comisiei să negocieze o prelungire 
limitată de un an a protocolului de punere în aplicare a acordului, care stabilește posibilitățile 
de pescuit și contribuția financiară, dat fiind că acesta urma să expire în noiembrie 2019. 
Obiectivul a fost de a preveni o întrerupere a activităților de pescuit în cazul în care 
negocierile pentru noul APP durau mai mult decât se preconizase.
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În noiembrie 2019, Uniunea și Mauritania au prelungit deci protocolul cu un an, până la 
15 noiembrie 2020. Parlamentul European a aprobat ulterior această prelungire cu un an, pe 
baza unei recomandări elaborate de dna Aguilera [procedura nr. 2019/0210(NLE)], care a fost 
adoptată în plen la 13 mai 2020.

A doua prelungire, negocierile privind noul APP și pandemia de COVID-19

Între septembrie 2019 și februarie 2020, Uniunea și Mauritania au organizat patru runde de 
negocieri cu privire la noul APP. Pandemia de COVID-19 a perturbat însă ritmul negocierilor 
începând din martie 2020. Prin urmare, la 26 iunie 2020, Consiliul a autorizat Comisia să 
negocieze o a doua prelungire a protocolului pentru o durată de maximum de un an. Cele 
două părți au convenit această prelungire la 7 iulie 2020. La fel ca în 2019, obiectivul 
prelungirii este de a evita întreruperea activităților de pescuit ale flotei Uniunii, având în 
vedere că actualul protocol expiră la 15 noiembrie 2020.

Parlamentul European este acum invitat să se pronunțe cu privire la aprobarea acestei a doua 
prelungiri de un an. Această prelungire nu modifică nici posibilitățile actuale de pescuit, astfel 
cum au fost ilustrate mai sus, nici contribuția financiară a Uniunii. Contribuția financiară a 
Uniunii este de 61 625 000 EUR pentru un an, împărțită după cum urmează:

 o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole, stabilită la 57 500 000 EUR.
 o sumă anuală pentru sprijinul acordat dezvoltării politicii sectoriale în domeniul 

pescuitului a Mauritaniei în valoare de 4 125 000 EUR anual, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor politicii naționale a acestei țări de gestionare sustenabilă a 
resurselor piscicole continentale și marine.

Poziția raportoarei

Acordul în domeniul pescuitului cu Mauritania este de o importanță vitală pentru planurile anuale 
de pescuit ale flotelor pelagice ale statelor membre ale Uniunii. Raportoarea recunoaște că ar fi de 
dorit să se prelungească protocolul actual. Cu toate acestea, deși recunoaște că este o măsură 
înțeleaptă, raportoarea avertizează ambele părți că această dispoziție nu ar trebui să servească drept 
pretext pentru a prelungi inutil negocierile și subliniază că este important ca acordul să fie finalizat. 
Ea invită Comisia Europeană să continue negocierile cât mai curând posibil, pentru a putea prezenta 
un nou APP și un nou protocol în primăvara anului 2021.

Raportoarea salută progresele înregistrate în elaborarea unui nou APP, în special în chestiunile 
legate de guvernanță. Ea solicită Comisiei să ajute Mauritania să îmbunătățească controlul 
acordurilor private pe care le-a încheiat, în special a celor care pot: permite navelor să intre în 
zone de pescuit interzise, generând astfel o concurență neloială și riscul exploatării excesive a 
resurselor, încălca drepturile lucrătorilor mauritani sau tolera pescuitul ilegal, nedeclarat și 
nereglementat, astfel cum au raportat ONG-urile care își desfășoară activitatea în aceste zone de 
pescuit. Raportoarea susține cu tărie includerea unei clauze de transparență în viitorul protocol, 
care să oblige Mauritania să facă public orice acord care permite accesul navelor străine în apele 
sale teritoriale. Trebuie dezvoltată capacitatea țării de a negocia astfel de acorduri, pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile în ceea ce privește conformitatea. Este nevoie ca toate 
navele pelagice care își desfășoară activitatea în apele mauritane să fie supuse acelorași norme în 
materie de monitorizare și de respectare a legislației de către autoritățile competente, pentru a 
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garanta că aceleași condiții se aplică navelor Uniunii și altor nave străine și că exploatarea 
resurselor este cu adevărat sustenabilă.

Raportoarea invită, de asemenea, Comisia să ajute autoritățile din Mauritania să instituie un 
sistem eficace de monitorizare, control și supraveghere a industriei făinii de pește, precum și să 
colecteze date științifice privind toate activităților de pescuit de specii pelagice și punctele de 
debarcare, inclusiv fabricile de făină de pește. Absența colectării de date științifice, a unei evaluări 
riguroase a stocurilor și a unei gestionări eficiente a pescuitului a dus la exploatarea excesivă a 
majorității stocurilor pelagice din zonă, cu excepția sardinelor.

Flota mauritană de pescuit tradițional trebuie să își păstreze accesul preferențial la resursele sale, 
în concordanță cu obiectivul de a garanta securitatea alimentară în regiune. Raportoarea îndeamnă 
Comisia să consolideze ajutorul acordat sectorului local al pescuitului din Mauritania ca o formă 
de a demonstra hotărârea Uniunii de a sprijini dezvoltarea flotelor din țările cu care a încheiat 
acorduri și dorința sa de a exporta modelul de sustenabilitate ecologică, economică și socială 
prevăzut în politica sa în domeniul pescuitului.

Raportoarea îndeamnă, de asemenea, Comisia să se asigure că protocolul în curs de negociere 
prevede posibilitatea descărcării în porturile din afara Mauritaniei, pentru a pune astfel capăt 
dificultăților inutile cu care se confruntă armatorii din Uniune din cauza barajelor rutiere de la 
frontiera cu Marocul.

Raportoarea invită Comisia să se asigure că sunt menținute îmbunătățirile incluse în protocolul 
actual, cum ar fi eliminarea restricțiilor impuse flotei comunitare. Ar trebui să se pună accentul pe 
dispozițiile care stabilesc și adaptează zonele de pescuit pentru flota de pescuit crustacee și 
moluște și specii pelagice de talie mică și ar trebui să se verifice dacă se pot îmbunătăți 
posibilitățile de pescuit pentru flotele ce pescuiesc merluciu senegalez și navele de pescuit cu 
paragate de fund, cu respectarea celor mai bune avize științifice disponibile. 

Trebuie menționat faptul că dispoziția referitoare la calcularea numărului de persoane din 
personalul mauritan care trebuie îmbarcat în mod obligatoriu la bordul navelor europene nu s-a 
modificat. Raportoarea invită Comisia să mențină procentul de 60 % și ca acesta să fie calculat 
mai departe prin excluderea posturilor legate de manipularea echipamentelor tehnice, ceea ce 
rezolvă problemele legate de nivelul de calificare al marinarilor mauritani. 
 
Protocolul actual include, de asemenea, îmbunătățiri pentru flota care vizează speciile mari 
migratoare, având în vedere că aceasta va putea pescui în condiții similare cu cele aplicate de alte 
țări terțe, fiind armonizate măsurile de control și acces potrivit condițiilor stabilite în alte acorduri 
privind pescuitul de ton. Raportoarea îndeamnă Comisia să mențină această îmbunătățire în noul 
protocol.
 
Raportoarea ar dori, de asemenea, să sublinieze importanța regulii care impune navelor europene 
să doneze 2 % din capturile de specii pelagice în beneficiul persoanelor nevoiașe. Aceste donații 
ar trebui să figureze și în viitorul protocol cu Mauritania. Cu toate acestea, autoritățile din 
Mauritania nu ar trebui să abuzeze de această dispoziție selectând cele mai valoroase specii.

Raportoarea insistă că este nevoie să se îmbunătățească dispozițiile prevăzute de protocolul actual, 
în special cele de la articolul 1, menite să consolideze încrederea reciprocă și nediscriminarea 
flotei Uniunii față de alte flote străine, pentru ca acestea din urmă să fie obligate să respecte 
aceleași condiții de conservare impuse navelor Uniunii. În vederea creșterii transparenței, 
Mauritania trebuie să își onoreze angajamentul de a publica toate acordurile publice și private cu 
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țările terțe și, de asemenea, să acorde acces preferențial flotei Uniunii la excedentele sale.

În ceea ce privește zonele de pescuit, raportoarea invită Comisia să gestioneze la nivel 
regional speciile pelagice de talie mică, deoarece Mauritania împarte aceste stocuri cu Marocul, 
Gambia și Senegalul. Se recomandă cooperarea în vederea stabilirii TAC, a unui acord de 
partajare și a unor măsuri eficiente de gestionare a pescuitului. Este necesar să se instituie 
programe comune de cercetare și să se garanteze totodată că se depun eforturi pentru punerea lor 
în aplicare.

Raportoarea se bucură că noul guvern al Mauritaniei a demonstrat voința politică de a remedia 
actuala absență a unui dispozitiv științific eficace de gestionare a tuturor activităților de pescuit de 
specii pelagice în apele mauritane. Cu toate acestea, raportoarea îndeamnă, de asemenea, Comisia 
să ofere sprijin Uniunii pentru a realiza acest lucru și pentru a se asigura că noul protocol menține 
echilibrul atins între posibilitățile de pescuit și contribuția financiară. Este important să nu se 
modifice raportul cost-beneficii al acordului cu Mauritania, care a contribuit și la îmbunătățirea 
modificărilor aduse măsurilor tehnice.

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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28.10.2020

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui 
schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania privind 
prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare 
prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și 
Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020
(COM(2020)0588 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE))

Raportor pentru aviz: Bogdan Rzońca

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Actualul acord de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica 
Islamică Mauritania (denumit în continuare „Acordul de parteneriat”) a fost adoptat la 30 
noiembrie 20061. 

Obiectivul protocolului este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în 
apele Mauritaniei, ținând cont de evaluările științifice disponibile, în special de cele ale 
Comitetului pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), în conformitate cu 
avizele științifice și cu recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din 
Oceanul Atlantic (ICCAT) și în limitele surplusului disponibil. De asemenea, protocolul are 
drept obiectiv intensificarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică 
Mauritania, în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici 
sustenabile în domeniul pescuitului și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole din zona 
de pescuit a Republicii Islamice Mauritania, în interesul ambelor părți.

Cel mai recent protocol2, modificat de două ori [prin Decizia (UE) 2017/451 a Comisiei3 și prin 
Decizia (UE) 2017/1373 a Comisiei4], de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 
financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului a intrat în vigoare la 16 
noiembrie 2015 și a expirat la 15 noiembrie 2019. 

În așteptarea încheierii negocierilor privind reînnoirea Acordului de parteneriat și a protocolului 
aferent acestuia, la 8 noiembrie 2019, protocolul a fost prelungit cu un an, până la 15 noiembrie 
2020, printr-un acord sub forma unui schimb de scrisori5. Negocierile au continuat în 2020, dar, 
din cauza pandemiei de COVID-19, acestea nu vor fi încheiate la timp pentru a putea evita 

1 JO L 343, 8.12.2006, p. 1. 
2 JO L 315, 1.12.2015, p. 3.
3 JO L 69, 15.3.2017, p. 34.
4 JO L 193, 25.7.2017, p. 4.
5 JO L 297 I, 18.11.2019, p. 1.
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întreruperea activității de pescuit a flotei europene care operează în apele teritoriale ale 
Mauritaniei. 

Prin urmare, pe baza unei autorizații din partea Consiliului, Comisia a negociat cu Republica 
Islamică Mauritania, în numele Uniunii Europene, un acord sub forma unui schimb de scrisori 
care prelungește cu încă un an durata aplicării protocolului la Acordul de parteneriat. Acordul 
sub forma unui schimb de scrisori a fost parafat la 7 iulie 2020.

Obiectivul schimbului de scrisori este de a permite Uniunii Europene și Republicii Islamice 
Mauritania să colaboreze în continuare pentru promovarea unei politici sustenabile în domeniul 
pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele mauritane, precum 
și de a permite navelor Uniunii să își desfășoare activitățile de pescuit în aceste ape. 

Regimul aplicabil în ultimul an al protocolului este prelungit, în aceleași condiții, pentru o 
perioadă de maximum un an. 

Contribuția financiară anuală a Uniunii Europene este de 61 625 000 EUR și se bazează pe:

a) o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilită la 57 500 000 EUR, pe durata prelungirii protocolului;

b) un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Mauritania, 
în valoare de 4 125 000 EUR pe an pe durata prelungirii protocolului. Acest sprijin 
răspunde obiectivelor politicii naționale a Mauritaniei în materie de gestionare 
sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime pe întreaga durată a 
protocolului.

Cuantumul anual pentru creditele de angajament și de plată este stabilit în cursul procedurii 
bugetare anuale, inclusiv în ceea ce privește linia aferentă rezervei pentru protocoalele care nu 
sunt încă în vigoare la începutul anului.

Schimbul de scrisori privind prelungirea stabilește, de asemenea, o clauză privind o reducere 
proporțională în cazul în care negocierile de reînnoire a Acordului de parteneriat și a 
protocolului la acesta duc la semnarea acestor documente și la aplicarea lor înainte de expirarea 
prelungirii anuale care face obiectul schimbului de scrisori.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să 
recomande aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania 
privind prelungirea protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 
financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea 
Europeană și Republica Islamică Mauritania, care expiră la 15 noiembrie 2020.



PE660.079v02-00 12/15 RR\1220073RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 
Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea 
protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 
financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care 
expiră la 15 noiembrie 2020

Referințe 11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Comisie competentă PECH

Raportor pentru aviz:
 Data numirii

Bogdan Rzońca
23.10.2020

Examinare în comisie 10.11.2020

Data adoptării 16.11.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

36
2
2

Membri titulari prezenți la votul final Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, 
Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel 
Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino 
Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero 
Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, 
Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, 
Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia 
Modig, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan 
Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, 
Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, 
Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final Mauri Pekkarinen



RR\1220073RO.docx 13/15 PE660.079v02-00

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

36 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveld

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds

ID Anna Bonfrisco, Valentino Grant

S&D Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre 
Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

GUE/NGL Dimitris Papadimoulis

2 -
ID Hélène Laporte 

GUE/NGL Silvia Modig

2 0
ID Joachim Kuhs, 

NI Mislav Kolakušić

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri



PE660.079v02-00 14/15 RR\1220073RO.docx

RO

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu Încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea 
Europeană și Republica Islamică Mauritania privind prelungirea 
protocolului de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției 
financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului 
dintre Comunitatea Europeană și Republica Islamică Mauritania, care 
expiră la 15 noiembrie 2020

Referințe 11260/2020 – C9-0372/2020 – 2020/0274(NLE)

Data sesizării 19.11.2020

Comisie competentă
       Data anunțului în plen

PECH
23.11.2020

Comisii sesizate pentru aviz
       Data anunțului în plen

DEVE
23.11.2020

BUDG
23.11.2020

Avize care nu au fost emise
       Data deciziei

DEVE
29.6.2020

Raportoare
       Data numirii

Annie Schreijer-
Pierik
20.10.2020

Examinare în comisie 12.10.2020 2.12.2020

Data adoptării 3.12.2020

Rezultatul votului final +:
–:
0:

23
2
2

Membri titulari prezenți la votul final Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, 
Isabel Carvalhais, Massimo Casanova, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, 
Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, 
Anja Hazekamp, 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, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Membri supleanți prezenți la votul final Carmen Avram, Catherine Chabaud

Data depunerii 7.12.2020

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

23 +



RR\1220073RO.docx 15/15 PE660.079v02-00

RO

ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL João Ferreira

NI Rosa D'Amato

PPE François-Xavier Bellamy, Peter Van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro De 
Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

RENEW Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D Clara Aguilera, Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

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

2 -
ID France Jamet

GUE/NGL Anja Hazekamp

2 0

ID Massimo Casanova, Rosanna Conte

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


