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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „А“
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Съвета
№ предл. Ком.: 11121/11 PECHE 140 — COM(2011) 314 окончателен

11122/11 PECHE 141 — COM(2011) 313 окончателен
11137/11 PECHE 143 — COM(2011) 310 окончателен

Относно: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името 
на Европейския съюз, и временното прилагане на протокола за определяне 
на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност и Кралство Мароко

Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на Протокол за 
определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, 
предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството 
между Европейския съюз и Кралство Мароко

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно разпределянето на 
възможностите за риболов съгласно Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко

— Изявления на делегациите
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Изявление на делегациите на Германия, Ирландия и Словения

Германия, Ирландия и Словения оценяват положително анализа на службите на 

Европейската комисия във връзка с изпратените от мароканското правителство документи 

относно използването на средствата от споразумението в областта на рибарството. От 

разбивката на обратните постъпления по региони става ясно, че значителна част от 

паричните потоци са инвестирани в мерки с цел модернизиране на сектора на рибарството в 

Западна Сахара, като по този начин са от полза за населението на този регион. Предвидени са 

допълнителни мерки.

Германия, Ирландия и Словения приканват Комисията да информира редовно и подробно 

Съвета относно обратните постъпления по споразумението, насочени към населението на 

Западна Сахара; в изявлението за протокола от 21.2.2011 г. вече бе посочено, че такава 

информация е необходима. Като имат предвид това, Германия, Ирландия и Словения 

приветстват новата разпоредба в Протокола, отнасяща се до задължението за предоставяне 

на информация във връзка с разпределението на средствата по региони, като важна стъпка 

напред. По този начин Мароко се задължава да докладва в писмен вид за естеството и 

използването на тези средства, по-специално що се отнася до очакваните икономически и 

социални ползи и тяхното географско разпределение. Този писмен доклад ще предостави 

важни насоки на Германия, Ирландия и Словения, когато те обмислят сключването на 

бъдещи протоколи в областта на рибарството с Мароко.

Въз основа на всичко това Германия, Ирландия и Словения смятат, че е приемливо 

Протоколът да бъда продължен с една година.

Изявление на делегацията на Швеция

Тъй като Западна Сахара не е част от територията на Мароко, международното право изисква 

Споразумението относно експлоатацията на рибните ресурси да бъде в полза на населението 

на Западна Сахара и да съответства на неговите интереси и желания. Швеция отдавна 

поставя под съмнение Споразумението и ще гласува против предложението, тъй като все 

още не вижда ясно доказателство, че Споразумението е в съответствие с международното 

право.
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Изявление на делегацията на Дания

Дания приветства информацията от Мароко, която Съветът получи чрез Комисията и която е 

свързана с въпроса за социалните и икономическите ползи от Споразумението за 

партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мароко, в т.ч. разбивката на 

информацията по региони.

Дания изразява одобрение и за извършената от Комисията работа за анализ и оценка на 

наличната информация.

Освен това Дания приветства новата разпоредба в Протокола, отнасяща се до задължението 

на Мароко да предостави информация във връзка с разпределението на средствата по 

региони, преди да изтече срокът на действие на Протокола, който е една година.

Споразумението за партньорство в областта на рибарството обезателно трябва да се 

изпълнява в полза на населението на Западна Сахара.

Според Дания наличната информация не документира достатъчно ясно ползите от 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството за населението на Западна 

Сахара.

Ето защо Дания гласува против предложенията относно подписването и временното 

прилагане на новия Протокол и относно разпределянето на възможностите за риболов.

_____________


