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Pergunta com pedido de resposta escrita E-001482/2022
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Petros Kokkalis (The Left), Margrete Auken (Verts/ALE), Olivier 
Chastel (Renew), Miriam Lexmann (PPE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Bronis Ropė 
(Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (The Left), Aurore Lalucq (S&D), Manuel Pizarro (S&D), Rosa 
D'Amato (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE), Viola Von 
Cramon-Taubadel (Verts/ALE), Søren Gade (Renew), Chris MacManus (The Left), Anna Fotyga 
(ECR), Marie Toussaint (Verts/ALE), Michael Bloss (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (NI), 
Martin Häusling (Verts/ALE), François-Xavier Bellamy (PPE), Pär Holmgren (Verts/ALE)

Assunto: As medidas da UE face às práticas da frota chinesa de pesca longínqua, que está 
implicada em violações dos direitos humanos, na pesca ilegal e na pesca de arrasto 
pelo fundo

Uma investigação recente realizada pela Fundação para a Justiça Ambiental revelou 554 incidentes 
de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) em que estava implicada a frota chinesa 
de pesca longínqua.

Perto de uma em cada 10 infrações envolvia arrastões de fundo. A prática da pesca de arrasto pelo 
fundo pela frota chinesa de pesca longínqua é particularmente importante na África Ocidental, onde 
se estima que capture 2,35 milhões de toneladas por ano, metade do volume total de capturas dessa 
mesma frota.

Segundo o relatório, a pesca INN praticada pela frota chinesa de arrasto pelo fundo está associada a 
violações dos direitos humanos e a infrações em matéria de ambiente: todos os tripulantes 
entrevistados que trabalham a bordo desses arrastões nas águas ganesas afirmaram ter sido 
testemunhas ou vítimas de abusos físicos. Das infrações associadas à pesca INN que implicavam 
arrastões chineses, as infrações relacionadas com a zona (pesca em zonas proibidas) representaram 
7 % de todas as infrações individuais.

Poderá a Comissão indicar que medidas está a tomar para:

1. garantir que os produtos da pesca provenientes de navios que estejam envolvidos na pesca 
INN, particularmente na pesca ilegal em zonas marinhas protegidas, e que cometam infrações 
em matéria de direitos humanos, não entram no mercado da UE;

2. apoiar as zonas marinhas protegidas e outras medidas de proteção espaciotemporais fora da 
UE, nomeadamente na África Ocidental;

3. fomentar a transparência e identificar os navios que exercem a sua atividade fora da UE 
envolvidos nas infrações acima referidas, nomeadamente no trabalho forçado e nas violações 
dos direitos humanos?


