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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2010

     Παρόντες: βλέπε λίστα σε παράρτημα.
Δικαιολογημένα απόντες: Κα Λέβστικ, κ. Ριμπάλντα.
Πρόεδρος της συνεδρίασης: Κ. Καχούλ (κατά την έναρξη της συνεδρίασης), κ. Γκονθάλεθ Χιλ ντε 
Μπερναμπέ (κατά τη λήξη της συνεδρίασης).

1. Ο Πρόεδρος ανοίγει την τρίτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής τού ΠΓΣ και εξηγεί ότι, λόγω 
μιας  σημαντικής  συνάντησης  την  επομένη  στο  Παρίσι,  είναι  αναγκασμένος  να  εγκαταλείψει  τη 
συνεδρίαση στις 16.00 μ.μ. και να παραδώσει την προεδρία στον κ. Χιλ ντε Μπερναμπέ. Η ημερήσια 
διάταξη  γίνεται  δεκτή  με  την  προσθήκη  ενός  σημείου  που  αφορά  στην  έγκριση  του  σχεδίου 
γνωμοδότησης  για  το  ζήτημα  της  δικαιοδοσίας  των  υδάτων  που  συζητήθηκε  το  πρωί  σε  ομάδα 
εργασίας.  Ο  απολογισμός  της  δεύτερης  συνεδρίασης  του  ΠΓΣ (8  Ιουνίου 2010,  Μαρμπέγια)  θα 
εγκριθεί  κατά  την  επόμενη  συνεδρίαση  της  1ης Δεκεμβρίου 2010  διότι  οι  μεταφράσεις  του 
απολογισμού αυτού δεν μπόρεσαν να αποσταλούν εκ των προτέρων.

2. Επανερχόμενος  στο  σχέδιο  γνωμοδότησης  για  την  δικαιοδοσία  των  υδάτων στη  Μεσόγειο,  που 
μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες αλλά δεν οριστικοποιήθηκε στα ελληνικά, ο κ. Μπουονφίλιο ζητάει 
την έγκριση της εκτελεστικής επιτροπής.  Η ελληνική αντιπροσωπεία διατυπώνει την επιφύλαξή της 
έως ότου λάβει γραπτώς το οριστικό κείμενο. Το σχέδιο γνωμοδότησης θα αποσταλεί στην WWF που 
δεν μπόσεσε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση.

3. Στη συνέχεια, ο κ. Μπουονφίλιο παρουσιάζει την εξέλιξη των διαδικασιών πρόσληψης του γενικού 
Γραμματέα, που βαίνουν καλώς.  Πράγματι,  όπως συμφωνήθηκε στη Μαρμπέγια,  η ανακοινωση της 
πρόσληψης αναθεωρήθηκε, τα κριτήριά της μετριάστηκαν, και απεστάλη σε όλους τους οργανισμούς 
που  πιθανολογούνται  να  γνωρίζουν  ενδιαφερόμενους  υποψηφίους,  στους  μεγάλους  ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς, στους παλαιούς υποψηφίους, κλπ. Η Γραμματεία έλαβε ορισμένες νέες υποψηφιότητες. 
Η  διορία  λήξης  για  την  υποβολή  των  υποψηφιοτήτων  θα  προσδιοριστεί  στις 30  Σεπτεμβρίου.  Η 
Γραμματεία θα αποστείλει τις αιτήσεις για τις συνεντεύξεις των υποψηφίων εντός του Οκτωβρίου. Η 
τελική απόφαση θα μπορεί να ληφθεί τον Νοέμβριο και ο γενικός Γραμματέας να είναι διαθέσιμος την 
1η Ιανουαρίου του 2011. Εν τω μεταξύ, όπως συμφωνήθηκε στη Μαρμπέγια, η βοηθός γραμματέα τής 
οποίας το βιογραφικό σημείωμα είχε ξεχωρίσει, προσλήφθηκε.  Πρόκειται για την κα Έρικα Μονάτι 
που  περευρίσκεται  στη  συνεδρίαση.  Δεδομένου  ότι  η  κα  Μονάτι  δεν  μπόρεσε  να  αναλάβει  τα 
καθήκοντά της κατ’ ευθείαν τον Ιούνιο, η Γραμματεία ζήτησε από την κα Ιλουμινάτι να βοηθήσει την 
ήδη  υφιστάμενη  ομάδα.  Τα  μέλη  της  εκτελεστικής  επιτροπής  δηλώνουν  σύμφωνα  με  αυτήν  την 
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πρωτοβουλία που είναι ευνοϊκή για τις εργασίες του ΠΓΣ, καθώς και με τις δαπάνες για τις νομικές  
συμβουλές της δικηγόρου κας Μπονφουά σχετικά με την υπόθεση Greenpeace. 

4. Όσον  αφορά  τις  οργανώσεις  που  βρίσκονται  σε  αναμονή  προσχώρησης,  ο  κ.  Μπουονφίλιο 
επιβεβαιώνει  ότι  οι  διαδικασίες  που  αποφασίστηκαν  στη  Μαρμπέγια  έχουν  τηρηθεί,  ένα  σχετικό 
έγγραφο  έχει  αποσταλεί  προς  όλες  τις  υποψήφιες  οργανώσεις,  με  μια  τυποποιημένη  αίτηση  στο 
παράρτημα.  Μια επιστολή έχει επίσης αποσταλέι στις εθνικές διοικήσεις ζητώντας μια επιβεβαίωση 
αναγνώρισης σε εθνικό επίπεδο των υποψηφίων οργανώσεων.

5. Στη συνέχεια, τα μέλη λαμβάνουν γνώση της κατάστασης σχετικά με την καταβολή της συνδρομής για 
το 2010, που δεν είναι υπερβολικά αρνητική καθώς μόνο δύο οργανώσεις εξακολουθούν να χρωστούν 
τη συνδρομή τους. Πρόκειται για την Federación Nacional de Cofradías που επιχείρησε πολλές φορές 
να πραγματοποιήσει έμβασμα χωρίς επιτυχία.  Η δεύτερη οργάνωση είναι η Federación Mediterránea 
de Pesca Responsable.  Οι εσωτερικές ανακατατάξεις της οργάνωσης αυτής μπορούν ενδεχομένως να 
εξηγήσουν  την  καθυστέρηση  της  πληρωμής.  Η  κα  Μαρτίνεθ επωφελείται  της  παρουσίας  μιας 
εκπροσώπου του ιταλικού Υπουργείου για να γνωστοποιήσει τη διορία της ρύθμισης των οικονομικών 
εισφορών για το έτος 2009, δεδομένου ότι το ΠΓΣ διαθέτει μια επιστολή χρηματοδοτικής δέσμευσης 
του Υπουργείου γι’ αυτό το έτος.

6. Αντιθέτως,  για το έτος 2009,  η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αβέβαιη και, παρόλο που κάποιες 
οργανώσεις  έχουν  ρυθμίσει  την  καθυστέρηση πληρωμής  τους,  πολλές  άλλες  δεν έχουν  απαντήσει 
ακόμη  στην  τελευταία  έκκληση  και  στην  ευθυγράμμιση  με  τους  κανόνες  που  υιοθετήθηκαν  στη 
Μαρμπέγια. Καθώς η διορία για τη ρύθμιση έχει οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010, μια τελική 
λίστα των μελών του ΠΓΣ θα μπορεί τότε να εκπονηθεί. Οι οριστικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν 
από την εκτελεστική επιτροπή την 1η Δεκεμβρίου.

7. Στο σημείο «διάφορα» που προστέθηκε αυθόρμητα, η κα Μπεζάρ επιθυμεί να εκφράσει στα μέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής την απορία της σχετικά με το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρεται 
να  διεξήγαγε  στην  αρχή  του  Σεπτεμβρίου μια  ακρόαση για  την  μικρή  παράκτια  αλιεία  χωρίς  να 
ενημερώσει κανένα μέλος του ΠΓΣ.  Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, ο κ. Χιλ ντε Μπερναμπέ 
πληροφορεί  ότι  η  επιτροπή  «αλιείας»  του  ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  «αυτοσχεδίασε»  μια 
αργοπορημένη πρόσκληση προς το ΠΓΣ αναφορικά με ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης. Επρόκειτο 
για μια αρκετά σύντομη πρόσκληση που ήταν γραμμένη στην καθομιλουμένη, και η οποία εξάλλου 
συνάντησε την αντίθετη γνώμη ορισμένων ευρωβουλευτών. Ωστόσο,  καθώς το ΠΓΣ είχε υιοθετήσει 
μια γνωμοδότηση για το ζήτημα ενός διαφοροποιημένου καθεστώτος στη μικρή παράκτια αλιεία, ο κ. 
Χιλ ντε Μπερναμπέ προσήλθε στη συνεδρίαση και μπόρεσε μόνο να παρουσιάσει συνοπτικά την εν 
λόγω θέση στη διάρκεια της ακρόασης.  Η κα Βιαλόν υπενθυμίζει πως όταν η Επιτροπή αποστέλλει 
αιτήσεις χαρακτηρισμού για σεμινάρια, όλα τα μέλη του ΠΓΣ πρέπει να είναι ενήμερα. 

8. Με το πέρας της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κυρήσσει τη λήξη της συνεδρίασης και ευχαριστεί 
την Επιτροπή, τους διερμηνείς και τους συμμετέχοντες για την ενεργή συμμετοχή τους στις εργασίες.
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