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ANEXĂ  

Directive de negociere a unui nou protocol la Acordul de parteneriat în domeniul 

pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Liberiei 

Obiectivul negocierilor este încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat în domeniul 

pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și guvernul Republicii Liberia în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului
1
 și cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012

2
 cu privire la Comunicarea 

Comisiei din 13 iulie 2011 privind dimensiunea externă a politicii comune în domeniul 

pescuitului
3
.  

Pentru ca acest nou protocol să asigure promovarea pescuitului sustenabil și responsabil, 

obiectivele de negociere ale Comisiei trebuie să se bazeze pe următoarele aspecte: 

 asigurarea accesului la zona de pescuit a Republicii Liberia și a autorizațiilor 

necesare navelor flotei Uniunii pentru a desfășura activități de pescuit în zona 

menționată; 

 luarea în considerare, în mod adecvat, a celor mai bune avize științifice disponibile și 

a planurilor de gestionare relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare 

a pescuitului (ORGP), pentru a asigura și a îmbunătăți caracterul sustenabil din 

perspectiva mediului al activităților de pescuit, care vizează exclusiv resursele 

excedentare disponibile, ținând cont de capacitatea de pescuit a flotei locale și 

acordând în același timp o atenție specială caracterului partajat al stocurilor în cauză; 

 obținerea unei cote adecvate din resursele piscicole, care să corespundă intereselor 

flotelor Uniunii, atunci când resursele respective prezintă interes și pentru alte flote 

străine; 

 asigurarea faptului că accesul la resursele piscicole se bazează pe activitatea 

anterioară și pe activitatea viitoare preconizată a flotei Uniunii în regiune, ținând 

seama de cele mai actualizate și mai bune evaluări științifice disponibile; 

 continuarea dialogului în vederea consolidării politicii sectoriale, pentru a încuraja 

punerea în aplicare a unei politici de pescuit responsabile din punct de vedere social 

și al mediului, în legătură cu obiectivele de dezvoltare ale țării - în special în ceea ce 

privește guvernanța, urmărirea, controlul și monitorizarea activităților de pescuit și 

avizele științifice - și luarea în considerare a mijloacelor de subzistență și a 

intereselor comunităților locale de pescari; 

 includerea unei clauze privind consecințele încălcării drepturilor omului, a 

drepturilor fundamentale ale lucrătorilor și a principiilor democratice; 

Protocolul trebuie să definească îndeosebi: 

– posibilitățile de pescuit, pe categorii, care urmează să fie acordate navelor Uniunii 

Europene; 

– compensația financiară și condițiile de plată a acesteia și 

                                                 
1
 Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 

privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și 

(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) 

nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22). 
2
 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/129052.pdf 

3
 Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 

și Comitetul Regiunilor, Reforma politicii în domeniul pescuitului /*COM(2011) 0417 final */. 
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– mecanismele de implementare a sprijinului sectorial.  

La 23 mai 2017, Republica Liberia a fost notificată cu privire la posibilitatea de a fi 

identificată ca țară terță necooperantă în ceea ce privește combaterea pescuitului ilegal, 

nedeclarat și nereglementat prin Decizia 2017/C 169/12 a Comisiei
4
, în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui 

sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și 

nereglementat. Negocierile pentru încheierea unui protocol la Acordul de parteneriat în 

domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Liberia, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, vor începe numai după ce Decizia 2017/C 

169/12 a Comisiei este anulată. 

                                                 
4
 (2017/C 169/12), JO 169/11, 30.5.2017, p. 11-16 


