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ANEXĂ 

Directive de negociere 

Obiectivul negocierilor este modificarea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului 

dintre Comunitatea Europeană și Regatul Maroc și încheierea unui protocol la acest acord în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul 

pescuitului și cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 cu privire la Comunicarea 

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

pescuitului. 

Pentru a promova pescuitul sustenabil și responsabil și pentru a contribui la respectarea strictă 

a dreptului internațional, asigurând totodată beneficii reciproce pentru UE și Maroc prin 

intermediul acestui nou protocol, negocierile Comisiei urmăresc: 

 asigurarea accesului la apele care intră sub incidența acordului și protocolului actuale 

și la apele adiacente teritoriului care nu se autoguvernează al Saharei Occidentale, 

precum și a autorizațiilor necesare pentru ca navele flotei UE care vizează specii 

pelagice mici, specii demersale și specii mari migratoare să poată pescui în apele 

respective, permițându-se astfel, printre altele, menținerea rețelei de acorduri de 

parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil, disponibilă pentru operatorii din UE; 

 sprijinirea eforturilor secretarului general al Organizației Națiunilor Unite pentru 

găsirea unei soluții care să permită autodeterminarea poporului din Sahara 

Occidentală în concordanță cu principiile și scopurile enunțate de Carta Organizației 

Națiunilor Unite; 

 luarea în considerare a celor mai bune avize științifice disponibile și a planurilor de 

gestionare relevante adoptate de organizațiile regionale de gestionare a pescuitului 

(ORGP) relevante, pentru a asigura sustenabilitatea activităților de pescuit din 

punctul de vedere al mediului și a promova guvernanța oceanelor la nivel 

internațional. Activitățile de pescuit ar trebui orientate exclusiv către resursele 

disponibile, ținând cont de capacitatea de pescuit a flotei locale și acordând în același 

timp o atenție specială caracteristicilor specifice stocurilor de pești anadromi și 

stocurilor de specii mari migratoare; 

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

pe deplin intereselor flotelor UE, atunci când resursele respective prezintă interes și 

pentru alte flote străine, precum și impunerea acelorași condiții tehnice tuturor 

flotelor străine; 

 asigurarea unui acces la resursele piscicole bazat pe activitatea flotei UE în regiune, 

ținând cont de cele mai actuale și mai bune evaluări științifice disponibile; 

 stabilirea unui dialog în vederea consolidării politicii sectoriale, pentru a încuraja 

punerea în aplicare a unei politici responsabile în domeniul pescuitului, 

corespunzătoare obiectivelor de dezvoltare ale țării, în special în ceea ce privește 

guvernanța în domeniul pescuitului, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și 

nereglementat, controlul, monitorizarea și supravegherea activităților de pescuit și 

furnizarea de avize științifice, precum și pentru a stimula crearea de locuri de muncă, 

contribuind, printre altele, la eliminarea cauzelor principale ale emigrării; 

 includerea unei clauze privind consecințele încălcării drepturilor omului și a 

principiilor democratice; 
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 includerea unei clauze privind accesul preferențial al flotei UE la excedentele 

disponibile și privind aplicarea acelorași condiții tehnice tuturor flotelor străine; 

 includerea unor mecanisme adecvate care să permită Comisiei să fie suficient de 

informată și implicată în repartizarea geografică și socială a beneficiilor 

socioeconomice obținute în temeiul acordului și al protocolului, astfel încât Comisia 

să se poată asigura că atât acordul, cât și protocolul aduc beneficii persoanelor vizate; 

 includerea unei clauze privind revizuirea, astfel încât să se poată lua în considerare o 

soluție politică reciproc acceptabilă care ar permite autodeterminarea poporului din 

Sahara Occidentală în concordanță cu principiile și scopurile enunțate de Carta 

Organizației Națiunilor Unite. 

În plus: 

 Comisia evaluează, la data semnării, implicațiile potențiale ale acordului de 

parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil și ale protocolului pentru dezvoltarea 

durabilă la acordul menționat, în special în ceea ce privește beneficiile pentru 

persoanele vizate și exploatarea resurselor naturale ale teritoriilor respective; 

 Comisia ar trebui să se asigure că, atunci când va propune semnarea și încheierea, 

persoanele vizate de acord vor fi fost implicate în mod corespunzător. 

 Pentru a se evita întreruperea activităților de pescuit, noul protocol ar trebui să 

includă o clauză de aplicare provizorie. 

Protocolul ar trebui să definească îndeosebi: 

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

Europene; 

 compensația financiară și condițiile pentru plata acesteia și 

 mecanismele pentru o punere în aplicare efectivă a sprijinului sectorial și pentru 

monitorizarea periodică a acestuia. 


