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ANEXĂ 

Directive de negociere 

– Obiectivul negocierilor este încheierea unui acord de parteneriat și a unui protocol în 

domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia 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. 

– Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului ar trebui deci să precizeze cadrul 

general, precum și principiile și obiectivele generale care vor sta la baza 

parteneriatului cu Gambia. El ar trebui să includă o clauză de abrogare a actualului 

Acord dintre Guvernul Republicii Gambia și Comunitatea Economică Europeană cu 

privire la pescuitul în largul Gambiei
1
. 

– Pentru a promova un pescuit sustenabil și responsabil, asigurând totodată avantaje 

reciproce pentru UE și pentru Gambia prin intermediul acestui nou acord și al acestui 

nou protocol, obiectivele de negociere ale Comisiei se bazează pe următoarele:  

 asigurarea accesului la zona economică exclusivă (ZEE) a Republicii Gambia 

și obținerea autorizațiilor necesare pentru ca navele flotei UE să poată pescui în 

ZEE menționată, dezvoltând astfel, printre altele, rețeaua de acorduri de 

parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil aflate la dispoziția operatorilor 

din UE;   

 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), pentru a asigura sustenabilitatea de mediu a 

activităților de pescuit și pentru a promova guvernanța oceanelor la nivel 

internațional. Activitățile de pescuit ar trebui să fie orientate exclusiv către 

resursele disponibile, ținându-se cont de capacitatea de pescuit a flotei locale și 

acordându-se în același timp o atenție specială caracterului de mare migrator al 

unora dintre stocurile în cauză; 

 depunerea de eforturi pentru obținerea unei cote adecvate din resursele 

piscicole, care să corespundă pe deplin intereselor flotelor UE, atunci când 

resursele respective prezintă interes și pentru alte flote străine; 

 asigurarea faptului că accesul la resursele piscicole se bazează pe activitatea 

flotei UE în regiune, ținându-se cont de cele mai actualizate 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, lupta împotriva 

pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, controlul, monitorizarea și 

supravegherea activităților de pescuit, furnizarea de avize științifice, precum și 

stimularea activității economice, contribuind printre altele la eliminarea 

cauzelor emigrației din Gambia. 

                                                 
1 Regulamentul (CEE) nr. 1580/87 al Consiliului din 2 iunie 1987 (JO L 146, 6.6.1987). 
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 includerea unei clauze privind consecințele încălcării drepturilor omului și a 

principiilor democratice; 

– În particular, protocolul ar trebui să definească: 

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

Uniunii Europene; 

 compensația financiară și condițiile pentru plata acesteia, precum și 

 mecanismele de implementare a sprijinului sectorial.  


