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SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. constată că Tratatul de la Lisabona reprezintă, în cadrul politicii comune în domeniul 
pescuitului (PCP), o schimbare semnificativă în sistemul decizional, dat fiind faptul că, 
începând cu intrarea sa în vigoare, la 1 ianuarie 2009, Parlamentul European nu va mai fi 
doar o instituție pur consultativă și va deveni, în termeni generali, un organ legislativ care 
împarte competențele de decizie în mod egal cu Consiliul;

2. consideră că situația geopolitică, economică și socială actuală, precum și elaborarea unei 
strategii și a unui plan de acțiune pentru protejarea și dezvoltarea durabilă a mărilor și 
oceanelor din Europa și din întreaga lume (politica maritimă europeană) justifică 
consolidarea puterii de decizie a Parlamentului European, în ceea ce privește politica 
comună în domeniul pescuitului (PCP);

3. consideră că acest nou scenariu nu mai permite evitarea necesității de a revizui și 
actualiza competențele Comisiei pentru pescuit, definite în anexa VI la Regulamentul său 
de procedură, competențe care datează de la crearea Comisiei pentru pescuit, în 1994 și 
care au supraviețuit reformei majore a politicii comune în domeniul pescuitului din 2002, 
precum și celor două schimbări ale denumirii și restructurărilor interne care le-au urmat, 
ale fostei Direcții Generale pentru pescuit a Comisiei, pentru a se adapta noilor 
circumstanțe de pe plan mondial în ceea ce privește gestionarea pescuitului;

4. își întemeiază această cerere de actualizare a competențelor Comisiei pentru pescuit pe 
faptul că, printre schimbările majore care au afectat evoluția PCP, se află, pe lângă 
reforma din 2002 menționată anterior, modificările succesive ale fondurilor alocate 
pescuitului până la eliminarea acestora din capitolul privind fondurile structurale 
comunitare, evoluția acordurilor de pescuit către acorduri de parteneriat în domeniul 
pescuitului, importanța pe care au căpătat-o organizațiile regionale de gestionare a 
pescuitului și rolul din ce în ce mai mare pe care Uniunea Europeană îl joacă în cadrul 
acestora, schimbările profunde suferite de comerțul cu produse piscicole, noile tehnologii 
folosite în domeniul pescuitului și modificarea obiectivului gestionării comunitare a 
pescuitului, care de acum înainte trebuie realizată prin intermediul unei abordări 
ecosistemice în cadrul noii politici maritime integrate aprobate pentru Uniunea 
Europeană;

5. subliniază incoerența pe care o presupune faptul că o comisie parlamentară cu puteri de 
codecizie continuă să fie o comisie neutralizată și recomandă, în consecință, realizarea 
schimbărilor necesare pentru evitarea acestei situații;

6. salută această nouă situație în care Parlamentul și Consiliul stabilesc, conform procedurii 
legislative ordinare, dispozițiile necesare atingerii obiectivelor PCP [articolul 37 alineatul 
(2) din tratat];

7. consideră că derogările de la acest principiu general, bazat pe egalitatea între cele două 
instituții, care sunt strict limitate la situațiile prevăzute de tratat, vor trebui adaptate la 
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jurisprudența Curții de Justiție privind derogările de la normele generale;

8. constată că articolul 37 alineatul (3) din tratat prevede că stabilirea și repartizarea 
posibilităților de pescuit (capturi totale admisibile și cote) între statele membre vor fi de 
competența exclusivă a Consiliului, deoarece nu se va cere, în acest domeniu, participarea 
Parlamentului, așa cum se obișnuia până acum;

9. consideră că amploarea acestei exclusivități a competențelor va trebui analizată în funcție 
de conținutul propunerilor, atribuindu-se domeniului politicii pescuitului competențele al 
căror obiectiv principal este protejarea resurselor halieutice;

10. consideră, în această privință, că orice alt aspect, diferit de cel referitor la stabilirea 
posibilităților de pescuit și la distribuția cotelor, care ar fi putut fi introdus, în mod 
formal, în regulamentul anual, ca de exemplu aspectele privind măsurile tehnice sau 
efortul de pescuit sau introducerea unor acorduri adoptate în cadrul organizațiilor 
regionale de pescuit (ORP), care au propria lor bază juridică, vor fi supuse în continuare 
procedurii legislative ordinare, și anume codecizia;

11. subliniază că, în domeniul pescuitului, Uniunea Europeană împarte competențele cu 
statele membre, cu excepția celor privind măsurile de conservare a resurselor biologice 
marine, care țin de competența sa exclusivă; subliniază că noul tratat introduce o 
procedură de control al principiului subsidiarității, de către parlamentele naționale și, în 
cazul competențelor comune în domeniul pescuitului, acordă parlamentelor naționale un 
termen de opt săptămâni pentru trimiterea avizului lor motivat privind respectiva 
propunere; adaugă că Parlamentul și Consiliul vor trebui să aștepte expirarea acestui 
termen, dat fiind că nerespectarea principiului subsidiarității va constitui un motiv de 
introducere a unei acțiuni în fața Curții de Justiție;

12. observă că protecția mediului este, în general, o chestiune care ține de competența 
comună; solicită, prin urmare, clarificarea expresiei „resurse biologice ale mării”, ce 
figurează la articolul 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și a 
circumstanțelor în care conservarea acestora intră sub incidența „politicii comune privind 
pescuitul”, astfel încât domeniul de aplicare a competenței exclusive să poată fi mai bine 
delimitat;

13. ia act de noul cadru pentru aprobarea acordurilor internaționale în domeniul pescuitului, a 
cărui principală inovație o reprezintă modul de încheiere a acestor acorduri, deoarece 
tratatul subliniază clar faptul că, înaintea încheierii lor de către Consiliu, acestea vor 
trebui să obțină aprobarea Parlamentului; subliniază că acest drept de veto are rolul de a 
extinde și de a îmbunătăți, în practică, din punctul de vedere al Parlamentului, dispozițiile 
aplicabile până în prezent, limitate la acele acorduri care au repercusiuni bugetare 
importante sau care implică crearea unui cadru instituțional specific, precum acordurile 
încheiate în cadrul unei ORP;

14. consideră că, pentru a-și putea exercita rolul în cadrul procesului de aprobare a 
acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului, Comisia pentru pescuit a 
Parlamentului va trebui să fie informată în timp util de către Comisia Europeană pe 
durata proceselor de negociere pentru respectivele acorduri;
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15. în același sens, consideră că este absolut necesară, după cum a solicitat în mod repetat 
Parlamentul, participarea Comisiei pentru pescuit, în calitate de observator, la comisiile 
mixte prevăzute în cadrul acordurilor de pescuit și solicită ca această condiție să se 
regăsească în Acordul interinstituțional;

16. constată, după examinarea diferitelor inovații pe care le aduce noul tratat în cadrul PCP, 
că:

 în realitate este foarte dificil să se stabilească clar domeniul de aplicare a articolului 37 
alineatul (3) din tratat;

 noul tratat va trebui aplicat la toate propunerile legislative în curs în momentul intrării 
sale în vigoare;

 legiuitorul (Consiliul și Parlamentul) dispune de o mare marjă de interpretare, pentru 
că va trebui să aștepte, în principiu, desfășurarea evenimentelor, fără să piardă din 
vedere posibilitatea stabilirii unui acord interinstituțional care să delimiteze, cu o mai 
mare claritate, domeniul de aplicare a articolului 37 alineatele (2) și (3) din tratat.
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