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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 
consilierea științifică și cu recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului 
din Oceanul Atlantic (ICCAT), 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 a unei exploatări responsabile a resurselor piscicole din 
zona de pescuit a Republicii Islamice Mauritania, în interesul ambelor părți.

Ultimul protocol2, care stabilește posibilitățile de pescuit și contribuția financiară prevăzute în 
Acordul de parteneriat, a intrat în vigoare la 16 noiembrie 2015 și a expirat la 15 noiembrie 
2019. Acest protocol a fost modificat de două ori [prin Decizia (UE) 2017/451 a Comisiei3 și 
prin Decizia (UE) 2017/1373 a Comisiei4]. 

Până la finalizarea negocierilor pentru reînnoirea Acordului de parteneriat și a protocolului la 
acesta, Comisia, pe baza unei autorizații din partea Consiliului, a negociat cu Republica 
Islamică Mauritania, în numele Uniunii Europene, un Acord sub formă de schimb de scrisori, 
care prelungește cu un an Protocol la Acordul de parteneriat. Acordul sub formă de schimb de 
scrisori a fost semnat la 13 noiembrie 2019.

Obiectivul schimbului de scrisori este de a permite Uniunii Europene și Republicii Islamice 
Mauritania să colaboreze în continuare pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul 
pescuitului, precum și exploatarea responsabilă a resurselor piscicole în apele mauritane, și 
pentru 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 maxim un an. 

Contribuția financiară anuală este de 61 625 000 EUR pentru o perioadă maximă de un an în 
scopul prelungirii, pe baza: 

(a)  unei sume anuale pentru accesul la resursele piscicole, pentru categoriile prevăzute în 
protocol, stabilite la 57 500 000 EUR, pe durata prelungirii protocolului5; 

1 JO L 343 din 8.12.2006, p.1. 
2 JO L 315 din 1.12.2015, p. 3.
3 JO L 69 din 15.3.2017, p. 34.
4 JO L 193 din 25.7.2017, p. 4.
5 Decizia(UE) 2017/451 a Comisiei din 14 martie 2017 a aprobat, în numele Uniunii Europene, anumite 

modificări ale Protocolului, în special introducerea unei noi categorii de pescuit pentru traulerele 
frigorifice care pescuiesc merluciu senegalez, condițiile de desfășurare a pescuitului aplicabile acestei noi 
categorii și mărirea contribuției financiare pentru acces. Aceste modificări au fost înregistrate în anexa 5 
la procesul-verbal al reuniunii comisiei mixte din 15 și 16 noiembrie 2016.



PE644.820v01-00 4/4 PA\1193969RO.docx

RO

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

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 proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub 
formă de 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 2019.


