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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dohoda mezi Evropskou unií (dále jen „Unie“) a Senegalskou republikou1 o partnerství 
v oblasti udržitelného rybolovu vstoupila v platnost dne 20. listopadu 2014. Komise poté vedla 
s vládou Senegalské republiky jednání, která vyústila v uzavření nového protokolu. Novým 
protokolem, který byl parafován dne 19. července 2019, se zrušuje předchozí protokol, jehož 
platnost vypršela dne 19. listopadu 2019.

Nový protokol stanoví rybolovná práva pro plavidla Unie v senegalských vodách na základě 
nejlepších dostupných vědeckých doporučení a na základě doporučení Mezinárodní komise pro 
ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT). Tento nový protokol zohledňuje výsledky hodnocení 
posledního protokolu (2014–2019) a posouzení, zda by měl být v budoucnu uzavřen nový 
protokol. Obě byla provedena externími odborníky. Protokol také Unii i Senegalské republice 
umožní v zájmu obou stran užší spolupráci při podpoře odpovědného využívání rybolovných 
zdrojů v senegalských vodách a v rámci úsilí Senegalské republiky o rozvoj své modré 
ekonomiky.

Protokol stanoví rybolovná práva v těchto kategoriích:

a) 28 mrazírenských plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí, 

b) 10 plavidel lovících na pruty, 

c) 5 plavidel lovících na dlouhé lovné šňůry, 

d) 2 trawlery.

Jednání o novém protokolu k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu se Senegalskou 
republikou je v souladu s vnější činností Unie vůči zemím Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) 
a zohledňuje zejména cíle Unie v oblasti dodržování demokratických zásad a lidských práv. 
Hospodářská činnost, která by vznikla v Senegalu v odvětví rybolovu, byť na místní úrovni, by 
přispěla k odstranění hlavních příčin nelegální migrace. 

Protokol se vztahuje na období pěti let od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho 
podpisu.

Roční finanční příspěvek Unie činí 1 700 000 EUR a skládá se ze:

a)  zvláštní roční částky ve výši 800 000 EUR, která představuje finanční kompenzaci za 
přístup ke zdrojům a zahrnuje částku odpovídající referenčnímu množství pro vysoce 
stěhovavé druhy stanovenému na 10 000 tun ročně;

b) zvláštní částky ve výši 900 000 EUR ročně po dobu pěti let na podporu provádění 
odvětvové politiky rybolovu Senegalem. Tato podpora po celou dobu platnosti protokolu 
přispívá k dosažení cílů vnitrostátní politiky Senegalu v oblasti udržitelného řízení 
rybolovných zdrojů.

Roční částka na prostředky na závazky a na platby se stanoví v rámci ročního rozpočtového 
procesu, včetně položky rezervy pro protokoly, které na začátku roku ještě nebyly v platnosti2.

Změny protokolu, které přijímá společný výbor zřízený podle dohody o partnerství, by jménem 
Unie na základě zmocnění schvalovala Komise. 

1 Úř. věst. L 304, 23.10.2014, s. 3.
2 V souladu s interinstitucionální dohodou o spolupráci v rozpočtových záležitostech (2013/C 373/01).
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Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby doporučil schválení 
návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádí dohoda mezi Evropskou unií 
a Senegalskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.
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