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Ρώμη, 12 Μάιος 2014
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΓΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Στις 12 Νοεμβρίου 2013, στις 9:45, έλαβε χώρα στο Ρalazzo della Cooperazione στην Ρώμη, η συνάντηση της
Εκτελεστικής Επιτροπής με σκοπό να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα και να ληφθούν αποφάσεις:
Ημερησία διάταξη
1.

Έγκριση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Μάλτας (23 Μαΐου 2013).

2.

Παρουσίαση προϋπολογισμού 2013-Ενημέρωση, τελική έκθεση πεπραγμένων 2013-Έγκριση.

3.

Παρουσίαση προϋπολογισμού 2014 και πρόγραμμα εργασίας 2014- Έγκριση

4.

Τελευταίες εξελίξεις και ενημέρωση για τις προβληματικές που αφορούν ενδεχομένως τροποποιήσεις
που θα πρέπει να γίνουν στο Καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους διαδικαστικούς κανόνες
των ομάδων εργασίας

5.

Παρουσίαση της σύνθεσης και ενδεχόμενες παρεμβάσεις εν όψει:
α.
της συνάντησης για τον Μεσογειακό Κανονισμό και την μεταρρύθμιση ΚΑλΠ με τις μεσογειακές
χώρες μέλη (13 Νοεμβρίου) και ενδεχομένως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(16 Δεκεμβρίου)
β.
Του συμποσίου του CGPM (27 Νοεμβρίου);

6.

Διαδικασία έγκρισης του τελικού εγγράφου εργασίας της ΟΕ 4 , συζήτηση και ενδεχόμενη παρουσίαση
στην Επιτροπή και στο SCESS του CGPM.

7.
Συζήτηση και παρατηρήσεις επί των πρακτικών των παρακάτω συνεδριάσεων που έλαβαν χώρα τους
τελευταίους μήνες :
-

Συνάντηση με την Επίτροπο Δαμανάκη, που έλαβε χώρα στις 26 Ιουλίου στις Βρυξέλλες

-

Τεχνική συνάντηση με την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τους συμφεροντούχους , εν όψει της ετήσιας
συνόδου του ICCAT που έγινε στις 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (OCEANA)

-

Συνάντηση μεταξύ των ΠΓΣ στις 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες

-

Σεμινάριο για την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ που έγινε στις 25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (Πρόεδρος)

8. Επικαιροποιημένος κατάλογος των μελών του ΠΓΣ για την Μεσόγειο , κατάσταση ως προς τις εισφορές
για το 2013. Απόφαση για τα αιτήματα προσχώρησης που ελήφθησαν από τις νέες οργανώσεις (ΗΟΚ και
Αρχιπέλαγος) και ενδεχόμενη διαγραφή των μελών που δεν είναι ταμειακά εντάξει.
9.

Διάφορα

Την συγκεκριμένη μέρα και ώρα και στον συγκεκριμένο τόπο παρίσταντο οι κάτωθι:
Genaro Amigo Chouciño, Snezana Levstik, José Maria Gallart, Esteban Graupera, Iolanda Piedra, Sabrina
Soffientini, Antoni Garau Coll, Isabella Verardi, Elisabetta Giannoccari, Federica Barbera, Maria Papadopoulou,
Mario Ferretti, Gian Ludovico Ceccaroni, Oscar Sagué Pla, Marc Planas, Elena Ghezzi, Paolo Pelusi, Giovanni
Basciano, Erika Monnati, Rosa Caggiano, Sergio Schiavone, Antonio Pucillo, Eusebi Esgleas Pares, Giampaolo
Buonfiglio e Laura Pisano. Εκτός αυτού παρίσταντο και η εκπρόσωπος της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής Ευαγγελία
Γεωργίτση και ο λογιστής Carlo Gandolfi.
Οι παρόντες προκύπτουν και από τα έντυπα που προσυπέγραψαν όλοι. Τα φύλλα παρουσίας θα διατηρηθούν
στα πρακτικά.
Αναλαμβάνει την προεδρεία της συνεδρίασης ο κος Giampaolo Buonfiglio. Ρόλο γραμματέως εκτελεί η κα Rosa
Caggiano.
Ο Πρόεδρος Buonfiglio κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και καλωσορίζει τους παρόντες. Καλωσορίζει επίσης
τους εκπροσώπους του ιταλικού υπουργείου καθώς και τους εκπρόσωπους της οργάνωσης Federconsumatori
που συμμετέχουν για πρώτη φορά στις δραστηριότητες του ΠΓΣ για την Μεσόγειο.

Θέμα I : Εγκριση των πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Μάλτας (23 Μαίου 2013)
Τα πρακτικά εγκρίνονται χωρίς τροποποιήσεις .

Θέμα II : Παρουσίαση προϋπολογισμού 2013- Ενημέρωση , έκθεση πεπραγμένων 2013- Εγκριση
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας υποβάλει τα οικονομικά πεπραγμένα για το 2013 αναφέροντας ότι ο λογιστής –
σύμβουλος του ΠΓΣ για την Μεσόγειο είναι στην διάθεση όλων για κάθε ενδεχόμενη διευκρίνιση. Αναφέρει ότι η
οικονομική κατάσταση που διανεμήθηκε στους παρόντες επικαιροποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου , αφού τις
τελευταίες μέρες ελήφθη η τελευταία εισφορά ενός donor καθώς και μία άλλη εισφορά μέλους. Ο Εκτελεστικός
Γραμματέας αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κονδυλίων , διευκρινίζοντας όμως ότι δεν είναι
οριστικές αφού δεν κατέστη ακόμη δυνατόν να καλυφθούν όλα τα αιτήματα αποζημιώσεων των μελών για τις
δαπάνες ταξιδιού, λόγω ταμειακής ανεπάρκειας. Κατόπι αυτού, απαντά στα ερωτήματα που ετέθησαν από τα
μέλη
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας αναφέρεται στην τελική έκθεση των πεπραγμένων διευκρινίζοντας ότι το κείμενο
που έχει διανεμηθεί θα πρέπει συμπληρωθεί με τις εξωτερικές συναντήσεις του ΠΓΣ για την Μεσόγειο που θα
γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου.

Θέμα III : Υποβολή προυπολογισμού 2014 και πρόγραμμα εργασίας 2014- Εγκριση
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας υποβάλει στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τον προϋπολογισμό του 2014,
διευκρινίζοντας ότι θα πρέπει να εγκριθεί για να μπορέσει να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με άλλα
έγγραφα , συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος εργασίας. Όλα αυτά είναι αναγκαία προκειμένου να
υποβληθεί το αίτημα προχρηματοδότησης.
Κατόπιν αυτού, αναφέρεται στις προβλέψεις δαπανών, τονίζοντας ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το
κόστος των επιπρόσθετων δραστηριοτήτων έγινε μία προσπάθεια να περιοριστούν οι δαπάνες για τα γεύματα

έτσι ώστε να μείνει περιθώριο συμμετοχής των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων αλλά και να δοθεί η
δυνατότητα συμμετοχής σε εξωτερικές συναντήσεις. Ως προς τα έσοδα, προτείνει τις παρακάτω αλλαγές: να
μείνει ως έχει η συνδρομή των μελών αλλά να αυξηθεί η εισφορά των κρατών μελών από τα 3150 στα 4000
ευρώ. Επιπλέον αναφέρει ότι η εισφορά των donors θα μειωθεί από 7000 σε 5500 ευρώ σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά.
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης IFSUA αναφέρει ότι στις συναντήσεις των ομάδων εργασίας δεν προβλέπεται η
αποζημίωση για επιστημονικό εμπειρογνώμονα της ομάδας εργασίας 4. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας διευκρινίζει
ότι έχει προβλεφθεί ένα κατ’ αποκοπή ποσό για αυτό το σκοπό. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα πάρουν μέρος
όλοι όσοι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες προβλέπονται και το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί για μία ομάδα
εργασίας αντί για μία άλλη, δεν αποτελεί καμία δέσμευση
Η εκπρόσωπος της οργάνωσης IVEAMPA ζητάει να μάθει αν θα ήταν δυνατόν να συγκριθεί ο ισολογισμός της
προηγούμενης χρονιάς με τον προϋπολογισμό της φετινής γα να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαφορές. Ο
Εκτελεστικός Γραμματέας ανακοινώνει ότι μόλις κλείσουν οι οικονομικές καταστάσεις για το 2013, θα είναι
δυνατόν να γίνει μία σύγκριση που θα υποβληθεί μετά, στην επόμενη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Ο προϋπολογισμός για το 2014 εγκρίνεται ομόφωνα από τους παριστέμενους.
Ο Πρόεδρος, πριν να δώσει τον λόγο στον Εκτελεστικό Γραμματέα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας
για το 2014, διευκρινίζει ότι αυτό το πρόγραμμα εργασίας συζητήθηκε και εγκρίθηκε σε μία συνάντηση με την ΓΔ
Αλιευτικής Πολιτικής στις 25 Οκτωβρίου , με διορθώσεις που αφορούσαν το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων
των ομάδων εργασίας. Η ΕΕ ζήτησε να εστιαστεί η προσοχή στην υποχρέωση εκφόρτωσης , στα πολυετή
διαχειριστικά προγράμματα και στο πρόγραμμα περιφερειοποίησης . Ο πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μία
σύμπτυξη ορισμένων συνεδριάσεων γιατί εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη περισσότεροι οικονομικοί
περιορισμοί , αφού μολονότι ο αριθμός των δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί, δεν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση
των κονδυλίων που διατίθενται στα Συμβουλευτικά Συμβούλια.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας αναφέρεται στο πρόγραμμα εργασίας τονίζοντας ότι η παράγραφος που αφορά την
ΟΕ4 σχετικά με την ψυχαγωγική αλιεία είναι κενή, αφού ο στόχος που είχε θέσει η ομάδα εργασίας επετεύχθη
με την υιοθέτηση , σύμφωνα με την προβλεπόμενη ημερησία διάταξη αυτής της Εκτελεστικής Επιτροπής, του
τελικού εγγράφου των εργασιών αυτής της ομάδας. Συνεπώς, καλεί τον συντονιστή και τους παριστάμενους σε
αυτή την ομάδα, να ενημερώσουν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τα θέματα που θα
επιθυμούσαν να αντιμετωπίσουν. Τέλος αναφέρεται στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα που αφορά τις
δραστηριότητες του ΠΓΣ για την Μεσόγειο που θα αρχίσουν τον Μάρτιο αντί για τον Φεβρουάριο λόγω της
αβεβαιότητας της ημερομηνίας πληρωμής της εισφοράς της ΕΕ.
Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε τη δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για τη μικρή παράκτια αλιεία.
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης IVEAMPA προσφέρει δωρεάν την αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της
στην Βαρκελώνη για να οργανωθούν οι συναντήσεις των ομάδων εργασίας που είχαν προβλεφθεί για τον
Μάρτιο. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ευχαριστεί για την προσφορά και αφού δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις
σχετικά με αυτό το θέμα, ανακοινώνει ότι οι επόμενες ομάδες εργασίας θα συναντηθούν στην έδρα της
IVEAMPA.
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης IFSUA προτείνει η ΟΕ 4 να μετατραπεί σε ομάδα παράκτιας αλιείας που θα
συμπεριλάβει και την ψυχαγωγική αλιεία και την αλιεία μικρής κλίμακας .

Ο Πρόεδρος αναφέρει και πάλι ότι θα πρέπει να συγκεντρωθούν πόροι για τα θέματα που έχουν προτεραιότητα.
Σε ότι αφορά την πρόταση της IFSUA, αναφέρει και πάλι ότι τα προβλήματα της επαγγελματικής αλιείας ,
σαφώς διαφέρουν από αυτά της ερασιτεχνικής και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί να οργανώσει συζητήσεις

στην ίδια ομάδα όπου θα τεθούν και τα δύο τα θέματα. Δεν θεωρείται όμως ότι θα ήταν σκόπιμο να
δημιουργηθεί μία μόνιμη ομάδα εργασίας όπου θα αναμειχθούν και τα δύο θέματα. Τονίζει το γεγονός ότι το
μεγαλύτερο μέρος της εργασίας θα πρέπει να γίνει online για να μπορέσουν να οργανωθούν με τα ήδη
διαθέσιμα κονδύλια, περαιτέρω συναντήσεις, πέρα από αυτές που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Ο Πρόεδρος
υπογραμμίζει ότι οι ομάδες εργασίας θα πρέπει να εργαστούν εκ του μακρόθεν προκειμένου να συντάξουν
έγγραφα που θα εγκριθούν με γραπτή διαδικασία. Τέλος θυμίζει στους παριστάμενους ότι με την νέα
μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ , καλούνται να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών της ΕΕ ως προς τα θέματα που της
υποβάλλονται από τις Συμβουλευτικά Συμβούλια
Ο συντονιστής της ΟΕ4 Graupera θεωρεί ότι η ΟΕ θα πρέπει να διατηρηθεί και προτείνει να αναβληθεί η λήψη
αυτής της απόφασης μέχρι την επόμενη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής έτσι ώστε να παρουσιαστεί μια
σαφής πρόταση των ενδιαφερομένων οργανώσεων.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι δεν μπορεί να αναβληθεί για την επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή αυτή η συζήτηση ,
δεδομένου ότι θα πρέπει να εγκριθεί το πρόγραμμα εργασίας αυτής της συνάντησης για να μπορέσει να
αποσταλεί στην ΕΕ προκειμένου να χρηματοδοτηθεί την επόμενη χρονιά. Δίχως την σύμφωνη γνώμη της
Εκτελεστικής Επιτροπής, δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί το αίτημα προχρηματοδότησης της ΕΕ. Πέραν αυτού,
αναφέρεται σε όλους τους παριστάμενους ότι από την επόμενη χρονιά θα υπάρξει μία ενδιάμεση περίοδος,
αφού το FEAMP δεν έχει εγκριθεί και δεν θα τεθεί σε εφαρμογή πριν από το δεύτερο ήμισυ του 2014 , ενώ το
ΠΓΣ για την Μεσόγειο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την ενδιάμεση αυτή περίοδο αφού είναι το μοναδικό
γνωμοδοτικό συμβούλιο που έχει χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων που συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
Ο Εκπρόσωπος του IFSUA προτείνει να προηγηθεί η συνάντηση της ΟΕ 4 μαζί με αυτές που είχαν
προγραμματιστεί για τον Μάρτιο με σκοπό να υποβληθούν οι προτάσεις στην επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος διευκρινίζει ότι τα θέματα των συναντήσεων των ΟΕ που έχουν οργανωθεί για τον Μάρτιο, είναι
θέματα πρωταρχικής σημασίας που η ΕΕ
επιθυμεί να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν.
Επαναλαμβάνει ότι την στιγμή αυτή δεν υπάρχει μία ομάδα για την αλιεία μικρής κλίμακας , δεν υπάρχει όμως
αμφιβολία ότι το θέμα αυτό θα εξεταστεί εκ βαθέων αφού ο ορισμός και η διαχείριση της αλιείας μικρής
κλίμακας , εντάσσεται μέσα στις προβληματικές της μεταρρύθμισης και είναι αναγκαίο να αναλυθούν τα
διάφορα μέτρα που αφορούν την παράκτια αλιεία. Ως προς το θέμα αυτό, το CGPM θα οργανώσει ένα ειδικό
εργαστήριο στην Μάλτα. Πέρα από αυτό, υπενθυμίζει την επιστολή που απέστειλε η Επίτροπος Δαμανάκη στην
οποία μιλάει ενθαρρυντικά για την συμμετοχή της αλιείας μικρής κλίμακας. Ο Πρόεδρος προτείνει η ομάδα
εργασίας για την ψυχαγωγική αλιεία που έχει ήδη δημιουργηθεί, να διαμορφώσει ένα διαδικτυακό φόρουμ με
την αλιεία μικρής κλίμακας, προκειμένου να εντοπιστούν τα σημεία σύγκρουσης / συμφωνίας, να εντοπιστεί το
πρόβλημα ανταγωνισμού των τόπων και των πόρων καθώς και το πρόβλημα του χρονοδιαγράμματος που
αφορά τις προσωρινές διακοπές ή απαγορεύσεις.
Η εκπρόσωπος της ΕΑΑ προτείνει να επικεντρωθούν οι εργασίες της ΟΕ4 στην εφαρμογή των κατευθυντήρων
οδηγιών της FAO που αφορούν την υπεύθυνη αλιεία , επικεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή στις παράκτιες
περιοχές με σκοπό να εξεταστούν οι επιπτώσεις της αλιείας μικρής κλίμακας. Ο Πρόεδρος ζητάει από την ΕΑΑ
και συντάξει και να υποβάλει ένα κείμενο στο οποίο θα αναφέρονται οι στόχοι που θα ήθελε να θέσει αυτή η
ομάδα εργασίας για την τρέχουσα χρονιά Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται ομόφωνα.

Θέμα IV : τελευταίες εξελίξεις και επικαιροποίηση σχετικά με την προβληματική και τις ενδεχόμενες
τροποποιήσεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και των κανόνων που διέπουν τις ομάδες
εργασίας. .

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες για τις τροποποιήσεις που θα γίνουν στο Καταστατικό
και στον Εσωτερικό Κανονισμό. Το μεγάλο όμως ερωτηματικό είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ ιδιαίτερα σε ότι
αφορά την αλλαγή της αναλογίας μεταξύ των δύο κλάδων (κλάδος αλιείας και άλλοι τομείς ενδιαφέροντος που
θα αλλάξουν και θα περάσουν στο 60-40% αντί του 2/3 και 1/3). Αυτή η αναλογία θα πρέπει να γίνει σεβαστή
και μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος θυμίζει ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγειο
ανέφερε στην ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής ότι η διατήρηση αυτής της σύνθεσης και στην Γενική Συνέλευση θα
σήμαινε ότι θα μπορούν να ενταχθούν ορισμένες οργανώσεις. Πέρα από αυτό, επειδή δεν είναι γνωστό από
πόσα μέλη θα απαρτίζεται η επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή-το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνει πάνω
από 24 μέλη- η καινοτομία αυτή θα μπορούσε να συνεπάγεται οικονομικά προβλήματα γα το ΠΓΣ με
συνεπαγόμενη συρρίκνωση της χρηματοδότησης για την διοργάνωση των συναντήσεων των ομάδων εργασίας .
Ο Πρόεδρος προτείνει να ανασταλούν οι εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας εν αναμονή της υιοθέτησης του
τελικού κειμένου της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της ΕΕ που θα
προσδιορίσουν τους κανόνες που θα διέπουν την δημιουργία και την λειτουργία των νέων ( Π) ΓΣ

Θέμα V : Παρουσίαση της σύνθεσης και ενδεχόμενες παρεμβάσεις εν όψει :
Α.
της συνέντησης του Μεσογειακού Κανονισμού και της μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ με τις μεσογειακές
χώρες μέλη (13 Νοεμβρίου ) και ενδεχομένως με το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο (16 Δεκεμβρίου)
Β.
του Συμποσίου του CGPM για την αλιεία μικρής κλίμακας (27 Νοεμβρίου).
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γραμματεία έλαβε μόλις πρόσφατα την οριστική ημερησία διάταξη της
συνάντησης που θα γίνει αύριο και θα αφορά όχι μόνον τον μεσογειακό κανονισμό αλλά και μερικές πτυχές της
μεταρρύθμισης της ΚΑλΠ. Την υποχρέωση δηλαδή εκφόρτωσης και την περιφερειοποίηση .Το ΠΓΣ για την
Μεσόγειο εκλήθη να παρέμβει κυρίως επί των δύο αυτών θεμάτων. Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατά την διάρκεια
της συνάντησης θα αναφερθεί στις απόψεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τον μεσογειακό κανονισμό (από
FNCP, FBCP καθώς και από τις ισπανικές ομοσπονδίες των Cofradias από την Μούρθια και την Βαλένθια). Ο
Πρόεδρος αναφέρεται στην παρέμβαση που θα κάνει την επόμενη μέρα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης. Σε
ότι αφορά το “landing obligation”, προτείνει να αντιμετωπιστεί το το ΠΓΣ των διαφόρων κρατών μελών,
συστήνοντας στο κάθε ένα από αυτά μία ομάδα εργασίας και έναν υπεύθυνο μεταξύ των μελών και για να
αντιμετωπιστεί μία πρώτη φάση προκαταρκτικών ερευνών και για να γίνουν μελέτης εφαρμοσιμότητας σε
αντιπροσωπευτικά σκάφη της κάθε χώρας με αναφορά στα συστήματα αλιείας που ενδιαφέρουν. Ως προς την
περιφερειοποίηση, ο Πρόεδρος αναφέρεται στο άρθρο της πρότασης κανονισμού σχετικά με την μεταρρύθμιση,
καθώς και στους μηχανισμούς που βρίσκονται στην βάσης της.
Σε ότι αφορά την ακρόαση του PECH στις 16 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πάρει μέρος αλλά με την
ιδιότητα του Προέδρου της οργάνωσης ACI pesca. Θα μπορούσε όμως στην συγκεκριμένη περίπτωση να
εκφράσει και τις απόψεις του ΠΓΣ για την Μεσόγειο . Σε ότι αφορά το θέμα αυτό, ζητάει από τους
παρευρισκόμενους να στείλουν ενδεχόμενες απόψεις τους μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει
ένα κοινό σχέδιο παρέμβασης που θα διανεμηθεί στα μέλη του ΠΓΣ για την Μεσόγειο.
Σε ότι αφορά το συμπόσιο της CGPM, η Γραμματεία έλαβε απόψεις σχετικά με την παράκτια αλιεία από την
Ελλάδα, Γαλλία, FBPC, Ιταλία , Μάλτα και Σλοβενία. Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα ήταν αναγκαίο να υποβληθεί

μία γραπτή έκθεση όπου θα περιγράφεται η κατάσταση ως προς την αλιεία μικρής κλίμακας στις χώρες μέλη με
αναφορά μεταξύ των άλλων στις προβληματικές που αφορούν αυτό καθ’ αυτόν τον ορισμό της αλιείας μικρής
κλίμακας.

Θέμα VI : Διαδικασία έγκρισης του τελικού εγγράφου εργασίας της ΟΕ4 και συζητηση για την ενδεχόμενη
παρουσίαση στην Επιτροπή και στο SCESS του CGPM.
Ο Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον συντονιστή της ΟΕ ψυχαγωγικής αλιείας που προτείνει ένα κοινό κανονιστικό
πλαίσιο, αφού στην παρούσα κατάσταση δεν υπάρχει ένας βασικός κανονισμός για την ψυχαγωγική αλιεία. Ο
συντονιστής ζητά από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής να εγκρίνουν αυτή την πρόταση. Επειδή δεν
υπάρχουν αιτήματα διευκρίνισης το έγγραφο εγκρίνεται ομόφωνα έτσι ώστε να μπορέσει να υποβληθεί στο
SCESS του CGPM.
. O συντονιστής ευχαριστεί και τον γραμματέα και την οργάνωση WWF για την ενεργό συμμετοχή τους. Τέλος,
ζητάει από την Γραμματεία να προβεί σε μία αναθεώρηση του αγγλικού κειμένου για να μπορέσει να διανεμηθεί
στην ΕΕ και το CGPM.
Θέμα VII: Συζητηση και παρατηρήσεις για τα πρακτικά των παρακάτω συναντήσεων που έλαβαν χώρα τους
τελευταίους μήνες :
συνάντηση με την Επίτροπό Δαμανάκη που έγινε στις 26 Ιουλίου στις Βρυξέλλες
τεχνική συνάντηση με την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τους συμφεροντούχους κατά την ετήσια
συνόδο του ICCAT που έγινε στις 18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (OCEANA);
συνάντηση μεταξύ των ΠΓΣ που έγινε στις 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (Πρόεδρος )
σεμινάριο για την μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ που έγινε στις 25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες (Πρόεδρος)
(Presidente).
Ο Πρόεδρος θυμίζει στους παριστάμενους ότι η Γραμματεία έχει ήδη διανείμει μια αναφορά σχετικά με την
συνάντηση με την Δαμανάκη που έγινε στις 26 Ιουλίου και αναφέρει ότι η Επίτροπος υπογράμμισε
επανειλημμένα ότι εντός των ΠΓΣ θα πρέπει να εφαρμόζεται η πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» ενώ παράλληλα
ζήτησε από το ΠΓΣ για την Μεσόγειο να λύσει τις διαφορές του με τις γαλλικές οργανώσεις αλιείας. Η Επίτροπος
πρότεινε να μειωθεί η ετήσια συνδρομή, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Ως προς το θέμα αυτό
αναφέρθηκε ότι με βάση τους υφιστάμενους πόρους κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να είναι δυνατόν. Ο Γραμματέας
είχε προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο μερικών ποσοστώσεων και να πληρώνεται μόνον το ποσό που
αντιστοιχεί στην συνάντηση όπου συμμετέχει η οργάνωση. Είναι αλήθεια όμως ότι και η επιλογή αυτή θα μείωνε
ιδιαίτερα τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Αντίθετα, η πρόταση να αυξηθεί η εισφορά των μελών από τον
επόμενο χρόνο και μετά ελήφθη υπόψη και από την Επίτροπο Δαμανάκη που ανέλαβε την υποχρέωση να
γράψει στις χώρες μέλη προκειμένου να τους ζητήσει να δείξουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα ΠΓΣ. Ο
Πρόεδρος καλεί να διατυπωθούν προτάσεις για να μπορέσει να μειωθεί η εισφορά των μελών.
Σε ότι αφορά την τεχνική συνάντηση με την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και τους ενδιαφερόμενους και λαμβάνοντας
υπόψη την ετήσια συνάντηση του ICCAT, που έγινε στις 12 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος ευχαριστεί για την
συνεργασία της την οργάνωση OCEANA που πήρε τον λόγο εξ ονόματος του ΠΓΣ για την Μεσόγειο και που
κοινοποίησε τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας στο Παρίσι λόγω της ξαφνικής αδυναμίας του εκπροσώπου
της FNCP να παραστεί για οικογενειακούς λόγους.
Ο Πρόεδρος κλείνει αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης κάνοντας μία αναφορά στην συνάντηση μεταξύ των
ΠΓΣ που έγινε στις 25 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Το πιο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε, αφορά την αλλαγή

της αναλογίας σύνθεσης των οργάνων των ΠΓΣ (από τα 2/3 στο 60% και από το 1/3 στο 40% και στην Εκτελεστική
Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση ). Η ΕΕ μας ενημέρωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου υπ αριθμ
n.585/2004, που εγκαθίδρυε τα ΠΓΣ , θα παρέμενε εν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και ότι όλο το μέρος

που αφορά την λειτουργία των μελλοντικών Συμβουλευτικών Συμβουλίων θα διατυπωθεί σε μία κατ’
εξουσιοδότηση πράξη της ΕΕ.
Σε ότι αφορά το σεμινάριο της ΚΑλΠ, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να υποβάλουν με την
συνεργασία των ΠΓΣ, διαχειριστικά προγράμματα για τα απόβλητα εντός του Ιουνίου, τουλάχιστον σε ότι αφορά
τα μικρά πελαγικά ψάρια . Πέραν αυτού, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι από εδώ και στο εξής, τα ΠΓΣ με την
περιφερειοποίηση θα έχουν μία καινούργια λειτουργία και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να το εκμεταλλευτούν
ζητώντας την άποψη των γνωμοδοτικών συμβουλίων, πριν πάρουν πρωτοβουλίες.
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι και η έκθεση του αφορά τα ΠΓΣ και τις σχέσεις μεταξύ τους, και το σεμινάριο για
την ΚΑλΠ έχουν σταλεί προς μετάφραση και θα αποσταλούν σύντομα από την Γραμματεία
Θέμα VIII : Επικαιροποιημένος καταλογος των μελών του ΠΓΣ για την Μεσόγειο , κατάσταση ως προς τις
εισφορές για το 2013. Απόφαση σχετικά με τα αιτήματαπροσχώρησης που έχουν ληφθεί από νέες
οργανώσεις (ΗΟΚ και Αρχιπέλαγος) και ενδεχόμενη διαγραφή των μελών που δεν είναι ταμειακά εντάξει.
Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι σε ότι αφορά την διαγραφή των μελών που δεν είναι ταμειακά εντάξει, ανέλαβε
την ευθύνη μη συμμόρφωσης με τον κανόνα που προβλεπόταν από τον εσωτερικό κανονισμό και δεν
προχώρησε στην διαγραφή των μελών που δεν είχαν προβεί στην πληρωμή της εισφοράς τους εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας της 31ης Μαρτίου (απόφαση που είχε σχέση με την παρούσα οικονομική
κατάσταση)
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ενημερώνει ότι υπάρχουν οργανώσεις που μέχρι σήμερα δεν έχουν τακτοποιήσει
τις ταμειακές τους οφειλές. : η CRPMEM PACA, η IPI, η ANAPI PESCA. Η APCCR ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε
αδυναμία να καταβάλει την εισφορά ενώ η οργάνωση OPGG απέστειλε μία επιστολή ζητώντας να αποσύρει την
υποψηφιότητά της. Οι τρεις παραπάνω οργανώσεις ανακοίνωσαν ότι θα ρυθμίσουν την καταβολή της εισφοράς
τις επόμενες μέρες. . Σε ότι αφορά τις οργανώσεις APCCR και OPGG, τα μέλη εγκρίνουν την διαγραφή τους.
Σε ότι αφορά το αίτημα νέων προσχωρήσεων, η Γραμματεία έλαβε αίτημα μία κροατικής οργάνωσης , της ΗΟΚ
και μίας ελληνικής, της ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ. O Πρόεδρος αναφέρει ότι η Γραμματεία δεν έλαβε ακόμη την αναγνώριση
της αντιπροσωπευτικότητας από πλευράς των αρμόδιων κρατών μελών και προτείνει να ληφθεί μία απόφαση
υπό όρους , να γίνει δηλαδή δεκτό το αίτημα προσχώρησης υπό το όρο ότι θα φτάσουν οι επιστολές που θα
επιβεβαιώσουν την αντιπροσωπευτικότητά τους στα αντίστοιχα υπουργεία. Όλα τα μέλη εγκρίνουν την πρόταση
και η απόφασή τους λαμβάνεται ομόφωνα.
Ο εκπρόσωπος της FIPSAS ανακοινώνει ότι η CIPS όρισε με απόφαση ότι ο εκπρόσωπος της οργάνωσης FIPS-M
από το 2014 και μετά , θα είναι εκπρόσωπος της CIPS, λόγω του ότι αυτή η οργάνωση εκπροσωπεί όλο τον
κλάδο της ψυχαγωγικής αλιείας και όχι μόνον τον αγωνιστικό τομέα.
Ο Πρόεδρος καθώς και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, το λαμβάνουν υπόψη τους.

Θέμα IX : Διάφορα.

Ο Πρόεδρος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία για να θέσει το θέμα της παραίτησης της κας Snezana Levstik,
προκειμένου να αναλάβει γάλλος αντιπρόεδρος. Ο πρόεδρος ευχαριστεί την κα Snezana Levstik για την
διαθεσιμότητα της και θυμίζει ότι είχε δεχτεί την θέση του αντιπροέδρου μόνον προσωρινά, εν αναμονή του να
δοθούν διευκρινίσεις από τις γαλλικές οργανώσεις. Τα προβλήματα με τους γάλλους συναδέλφους
ξεπεράστηκαν με την ευκαιρία των ομάδων εργασίας στο Παρίσι και ο πρόεδρος της οργάνωσης CNPMEM, κος
Romiti, είπε ότι είναι διαθέσιμος προκειμένου να αναλάβει την θέση του αντιπροέδρου του ΠΓΣ. Ο Πρόεδρος
προτείνει να ψηφιστεί αυτή η αντικατάσταση – η εντολή θα λήξει μαζί με την λήξη της εντολής της Προεδρίας το
2017- και κατόπιν να επισημοποιηθεί κατά την διάρκεια της επόμενης Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής συμφωνούν με την διαδικασία που προτάθηκε από τον Πρόεδρο και κατά συνέπεια
ορίζεται ομόφωνα ο κος Romiti στην θέση του αντιπροέδρου , σε αντικατάσταση της κας Snezana Levstik.
Ο Πρόεδρος ζητά από την εκπρόσωπο της οργάνωσης ΕΑΑ να παρουσιάσει του στόχους που έχει θέσει για την
επόμενη χρονιά η ΟΕ για την ψυχαγωγική αλιεία . Παίρνει τον λόγο ο εκπρόσωπος της ΕΑΑ λέγοντας ότι η
ομάδα εργασίας για την ψυχαγωγική αλιεία θα συζητήσει σχετικά με την εφαρμογή του εγγράφου που μόλις
εγκρίθηκε και θα ασχοληθεί με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών της FAO για την ψυχαγωγική
αλιεία. Οι κανόνες αυτοί είναι γενικοί αλλά αφορούν κυρίως τις παράκτιες περιοχές. Τέλος, η ΟΕ εκφράζει την
επιθυμία να αναλυθεί η ενδεχόμενη εφαρμογή στην Μεσόγειο των παραπάνω κατευθυντηρίων γραμμών για να
διευκολυνθεί η συνύπαρξη της ψυχαγωγικής αλιείας με την αλιεία μικρής κλίμακας. Το σημείο αυτό που αφορά
το πρόγραμμα εργασίας, εγκρίνεται από τους παριστάμενους.
Τέλος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας ανακοινώνει ότι από τις 16 Δεκεμβρίου 2013, η νέα καταστατική έδρα του ΠΓΣ
για την Μεσόγειο θα είναι στη Via Nazionale 243 κλιμακοστάσιο A εσωτερικό 3, πολύ κοντά στο μέρος όπου
βρίσκεται τώρα. Για κάθε μελλοντική επικοινωνία συνεπώς , τα μέλη του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, καλούνται να
λάβουν υπόψη την αλλαγή διεύθυνσης.
Τα θέματα έχουν εξαντληθεί και η συνεδρίαση λήγει στις 15.46.
*****

