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ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА КЪМ СЪВЕТА 

за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Общността за 
сключване на Споразумение за партньорство в областта на рибарството със 

Соломонови острови 

1. ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

На 13 март 2006 г. Общността и Соломоновите острови сключиха Споразумение за 
партньорство в областта на рибарството край Соломоновите острови1. Протоколът към 
него, който влезе в сила на 9 октомври 2006 г., и който определя възможностите за 
риболов и финансовия принос, предвиден в Споразумението, изтича на 8 октомври 
2009 г. 

С цел да се вземат предвид заключенията на Съвета от 2004 година относно 
споразуменията за партньорство в областта на рибарството, е целесъобразно да се 
договори ново Споразумение за партньорство в областта на рибарството, което да 
замени съществуващото споразумение.  

Освен това, Комисията предлага протокола, който следва да се приложи към новото 
Споразумение, да отговаря по-добре на действителните възможности и нужди на 
флотата на държавите-членки, в съответствие със заключенията на Съвета от 2004 г. 
Парафирането на нов протокол преди изтичането на срока на действие на сегашния би 
позволило да се осигури непрекъснатост на риболовните дейности. 

Отправя се покана към Съвета да приеме директивите за водене на преговори, 
съдържащи се в приложението към настоящата препоръка. 

2. ПРЕПОРЪКА 

Предвид гореизложеното, Комисията отправя следната препоръка: 

– Съветът да упълномощи Комисията да започне и да води преговори за 
сключване на ново Споразумение за партньорство в областта на рибарството 
със Соломоновите острови; 

– Комисията да води тези преговори в съответствие с разпоредбите на 
Договора за основаване на Европейската общност; 

– Съветът да одобри директивите за водене на преговори, съдържащи се в 
приложението към настоящата препоръка. 

                                                 
1 Регламент (EO) № 563/2006 на Съвета от 13 март 2006 г. за сключване на Споразумението за 

партньорство между Европейската общност и Соломоновите острови за риболов край 
Соломоновите острови (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 33). 
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Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Комисията 
  
 Член на Комисията 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Директиви за водене на преговори 

Целта на преговорите е сключване на Споразумение за партньорство в областта на 
рибарството между Общността и Соломоновите острови, изхождайки от заключенията 
на Съвета от 15 юли 2004 г., основани на съобщение на Комисията от 23 декември 
2002 г. 

С оглед насърчаване на отговорно и устойчиво рибарство чрез настоящото 
споразумение за партньорство, по време на преговорите Комисията ще се ръководи от 
следните цели: 

– определяне на възможностите за риболов за съдовете на Общността, 
вземайки предвид едновременно действително използваните от операторите 
възможности за риболов, съдържащи се в съществуващия протокол, 
бъдещите перспективи в областта на риболовните дейности, състоянието на 
рибните ресурси и капацитета на Соломоновите острови да прилага 
политика на устойчиво управление на рибните ресурси; 

– вземане под внимание на най-добрите научни становища; 

– укрепване на диалога по отрасловата политика с цел насърчаване воденето 
на отговорна политика в областта на рибарството, във връзка с целите за 
развитие на страната, в частност що се отнася до контрола и надзора на 
риболовните дейности, управлението на рибните ресурси и подобряването 
на здравните и санитарни условия за морските продукти. 
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