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Pisna izjava v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o „ribji vojni” in 
varnosti ribičev1

1. Ribištvo je naraven in obnovljiv vir, del naše skupne dediščine (člen 38 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije), ki bi jo morali vsi spoštovati. Vendar pa morajo na območju 
med južnimi obalami Italije in Libijo (širokem samo 205 km) evropski ribiči spoštovati 
stroge zahteve prava EU, medtem ko njihovi kolegi, ribiči iz Libije, Tunizije in drugih 
držav, niso zavezani spoštovati nobenih ribolovnih predpisov.

2. Poleg tega na tem območju pogosto prihaja do nasilnih dejanj, ki vključujejo zaseganja 
ribiških plovil s strani pomorskih enot iz severnoafriških priobalnih držav, prisilno 
pridrževanje ribičev v libijskih zaporih in številne smrtne žrtve zaradi streljanja.

3. EU je odgovorna za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic, vključno s socialnimi 
in ekonomskimi pravicami ribičev. Ribolovne pravice so bistvenega pomena za razvoj 
trajnostnega in odgovornega ribištva, zato se vse države pozivajo, naj v celoti spoštujejo 
politične, državljanske, socialne in varnostne pravice ribičev.

4. Reforma skupne ribiške politike poudarja veliko zanimanje Unije za poenostavljeno 
upravljanje.

5. Zato se Komisija poziva, naj te pravice pozorno spremlja in naj v tesnem sodelovanju z 
državami članicami opredeli morebitne načine za zagotavljanje varnosti ribičev.

6. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


