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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O atual Acordo de Parceria no domínio da pesca entre a União Europeia e a República Islâmica 
da Mauritânia (a seguir designado «Acordo de Parceria») foi adotado em 30 de novembro 
de 20061. 

O objetivo do Protocolo consiste em proporcionar possibilidades de pesca aos navios da União 
Europeia nas águas da Mauritânia, tendo em conta as avaliações científicas disponíveis, 
nomeadamente as do Comité das Pescas do Atlântico Centro-Este (COPACE), no respeito dos 
pareceres científicos e das recomendações da Comissão Internacional para a Conservação dos 
Tunídeos do Atlântico (CICTA) e nos limites do excedente disponível. Pretende-se, igualmente, 
reforçar a cooperação entre a União Europeia e a República Islâmica da Mauritânia, na 
perspetiva da instauração de um quadro de parceria para o desenvolvimento de uma política das 
pescas sustentável e da exploração responsável dos recursos haliêuticos na zona de pesca da 
República Islâmica da Mauritânia, no interesse de ambas as partes.

O último Protocolo2 que fixou as possibilidades de pesca e a contrapartida financeira previstas 
no Acordo de Parceria entrou em vigor em 16 de novembro de 2015 e caducou em 15 
de novembro de 2019. Este Protocolo foi alterado duas vezes (pela Decisão (UE) 2017/451 da 
Comissão3 e pela Decisão (UE) 2017/1373 da Comissão4).  

Na pendência da conclusão das negociações sobre a renovação do Acordo de Parceria e do seu 
Protocolo, a Comissão, com base numa autorização do Conselho, negociou, em nome da União 
Europeia, com a República Islâmica da Mauritânia um Acordo sob a forma de Troca de Cartas 
relativo à prorrogação por um ano do Protocolo do Acordo de Parceria. O Acordo sob a forma 
de Troca de Cartas foi assinado em 13 de novembro de 2019.

A Troca de Cartas tem por objetivo permitir que a União Europeia e a República Islâmica da 
Mauritânia continuem a colaborar na promoção de uma política das pescas sustentável e da 
exploração responsável dos recursos haliêuticos nas águas mauritanas e que os navios da União 
exerçam as suas atividades de pesca nessas águas. 

O regime aplicável durante o último ano do protocolo é reconduzido, nas mesmas condições, 
por um período máximo de um ano. 

A contrapartida financeira anual é de 61 625 000 EUR por um período máximo de um ano no 
que respeita à prorrogação, com base: 

a)  Num montante anual de 57 500 000 EUR pelo acesso aos recursos haliêuticos para as 
categorias previstas no Protocolo, no período de prorrogação deste5; 

1 JO L 343 de 8.12.2006, p. 1. 
2 JO L 315 de 1.12.2015, p. 3.
3 JO L 69 de 15.3.2017, p. 34.
4 JO L 193 de 25.7.2017, p. 4.
5 A Comissão, por meio da sua Decisão (UE) 2017/451, de 14 de março de 2017, aprovou, em nome da 

União Europeia, determinadas alterações do Protocolo, em particular a introdução de uma nova categoria 
de pesca para os arrastões congeladores que dirigem a pesca à pescada-negra, as condições de exercício 
da pesca aplicáveis a esta nova categoria e o aumento da contrapartida financeira relativa ao acesso. Estas 
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b)  Num apoio ao desenvolvimento da política setorial das pescas da República Islâmica 
da Mauritânia que ascende a 4 125 000 EUR por ano. Este apoio coaduna-se com os 
objetivos da política nacional no domínio da gestão sustentável dos recursos haliêuticos 
continentais e marítimos do país durante todo o período de vigência do Protocolo.

A Troca de Cartas com vista à prorrogação contém igualmente uma cláusula de redução 
proporcional no caso de as negociações para a renovação do acordo de parceria e do seu 
protocolo chegarem a bom termo com a correspondente assinatura, conduzindo à sua aplicação 
antes do termo da prorrogação anual objeto da Troca de Cartas.

******

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão das Pescas, comissão competente quanto à 
matéria de fundo, a recomendar a aprovação do projeto de decisão do Conselho relativa à 
celebração do Acordo sob a forma de Troca de Cartas entre a União Europeia e a República 
Islâmica da Mauritânia relativo à prorrogação do Protocolo que Fixa as Possibilidades de Pesca 
e a Contrapartida Financeira previstas no Acordo de Parceria no domínio da Pesca entre a 
Comunidade Europeia e a República Islâmica da Mauritânia, que caduca em 15 de novembro 
de 2019.

alterações foram registadas no anexo 5 da ata da reunião da comissão mista de 15 e 16 de novembro 
de 2016. 
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