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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 26.11.2009 
C(2009)9187 окончателен 

  

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 26.11.2009 година 

относно плащането на годишното финансово участие за 2009 г. по силата на 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството, парафирано между 
Европейската общност и Република Гвинея, предвид политическото положение в 

Гвинея 
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

от 26.11.2009 година 

относно плащането на годишното финансово участие за 2009 г. по силата на 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството, парафирано между 
Европейската общност и Република Гвинея, предвид политическото положение в 

Гвинея 

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, 

като взе предвид Решение № 473/2009 на Съвета от 28 май 2009 г. за сключване на 
Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на 
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската 
общност и Република Гвинея,  

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности и Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. 
относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) 
№ 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет 
на Европейските общности,  

като взе предвид Решение № C/2009/7436 на Комисията от 30 септември 2009 година 
относно бюджетните кредити за 2009 г. за бюджетен ред 11.0301 „Международни 
споразумения в областта на рибарството“ за прилагането на протокола за рибарство, 
сключен между Европейската общност и Република Гвинея, 

като взе предвид решението, взето от Комисията на 11 ноември 2009 г.1, за оттегляне на 
предложението за Регламент на Съвета относно сключването на Споразумението за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република 
Гвинея, 

като има предвид, че: 

(1) На 28 септември 2009 г. мирна демонстрация срещу военната хунта на власт в 
Гвинея бе разпръсната със сила, в резултат на което — при стълкновенията — 
загинаха над 150 цивилни лица, 

(2) Председателството на Европейския съюз, Европейската комисия, Върховният 
представител за общата външна политика и политика на сигурност, както и 
Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации осъдиха този акт 

                                                 
1 PV (2009) 1894 от 13.11.2009 г., стр. 16 
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на насилие, като призоват за възстановяване на законните институции на Гвинея 
и изискват спазването на задължението, поето от хунтата, да не участва в 
президентските избори, които са предвидени през януари 2010 г., 

(3) При тези обстоятелства Комисията реши да оттегли предложението за Регламент 
на Съвета относно сключването на Споразумението за партньорство в областта 
на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея, което се 
прилага временно от 1 януари 2009 г., 

(4) В член 2 от Протокола към Споразумението се предвижда плащането на сума от 
450 000 EUR и 600 000 EUR съответно на държавната хазна на Гвинея и на 
Националния център за надзор на Гвинея като финансово участие във връзка с 
първата година от прилагането на Протокола най-късно до 30 ноември 2009 г., 

(5) Комисията реши да позволи бюджетен ангажимент във връзка с това финансово 
участие посредством Решение C/2009/7436 от 30 септември 2009 г., 

(6) В член 3 от Споразумението за партньорство между Общността и Гвинея се 
предвижда прилагане въз основа на принципите на доброто икономическо и 
социално управление, 

(7) Очевидно е, че при настоящите обстоятелства не може да бъде гарантирано 
правилното прилагане на основните принципи на Споразумението, 

(8) Поради това е необходимо Комисията да преустанови временно плащането на 
финансовото участие предвид вътрешното политическо положение в Гвинея, 

РЕШИ: 

Член 1 

Предвид политическото положение в Гвинея и произтичащата несигурност относно 
правилното прилагане на основните принципи на Споразумението за партньорство в 
областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея 
оправомощеният разпоредител преустановява временно плащането на финансовото 
участие във връзка с първата година от прилагането на Протокола. 

Член 2 

Настоящото решение ще бъде преразгледано в контекста на резултатите от 
консултациите по силата на член 96 от Споразумението от Котону. 

Член 3 

За настоящото решение се уведомяват властите на Гвинея, Европейският парламент, 
Съветът и държавите-членки, за да могат последните да уведомят засегнатите 
икономически оператори. 
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Съставено в Брюксел на 26.11.2009 година. 

 За Комисията 
 Joe BORG 
 Член на Комисията 
 


