
 

 

Prot: 74/REL         Ρώμη,  22 Μάρτιου 2013 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ  

 

 Στις 5 Νοεμβρίου 2012 στις 10 π.μ. και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Palazzo della Cooperazione στην Ρώμη, 

έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση με σκοπό να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 ημερησία διάταξη 

1. Έγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της 29
ης

 Φεβρουαρίου που έλαβε χώρα στην Ρώμη 

2. Παρουσίαση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του CGPM (Γενική Επιτροπή Αλιείας για την Μεσόγειο), και 

του ΠΓΣ για την Μεσόγειο από τον  Πρόεδρο του CGPM, Stefano Cataudella και από τον Εκτελεστικό 

Γραμματέα Abdellah Srour 

3. Κατάσταση ως προς τον κατάλογο των μελών και τα αιτήματα προσχώρησης που έχουν γίνει υποβληθεί 

από νέες οργανώσεις (ενημέρωση)  

4.  Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ρόλο των CCR, όπως υποβλήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Αλιευτικής 

Πολιτικής. 

5. Στα πλαίσια της αίτησης χρηματοδότησης του 2013 που αφορά την λειτουργία των ΠΓΣ για την Μεσόγειο, 

εξέταση των παρακάτω θεμάτων: 

a. Κλείσιμο προϋπολογισμού 2012 

b. Παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΠΓΣ για την Μεσόγειο για το 2013. 

c. Πρόγραμμα εργασιών για το 2013  

6. Δάφορα  

 

Κατεγράφησαν ως παρόντες στον συγκεκριμένο τόπο κα την συγκεκριμένη ώρα , οι παρακάτω κκ: : Marco 

Sammicheli, Oscar Sagué Plà, Gianfranco Santolini, Massimo Brogna, Horst Schneider, Luca Stasi, Federica Barbera, 

Mario Ferretti, Francesco Zizzo, Erika Monnati, Marco Rinaldi, Rosa Caggiano, Giampaolo Buonfiglio, Mourad 

Kahoul, Edouard Pages, Didier De Vandeul, Jose Maria Gallart, José Manuel Gonzalez Gil De Bernabé, Amelie 

Malafosse, Philippe Maraval, Abdellah Srour, Stefano Cataudella, Fabio Massa, Caroline Mangalo, Marc Planas, 

Susana Sainz-Trapaga, Paolo Guerriero, Joan Parera Molero, Sergio Schiavone, Gennaro Scognamiglio, Francis 



 

Caruana, Paul Piscopo, Isabella Verardi, Elisabetta Giannoccari, Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Gianludovico 

Ceccaroni.  

Οι παρουσίες προκύπτουν και από τον κατάλογο  που έχουν υπογράψει όλοι οι συμμετασχόντες. Οι κατάλογοι 

συμμετοχών θα φυλαχθούν στα πρακτικά . 

Αναλαμβάνει την προεδρεία της συνεδρίασης ο Πρόεδρος Mourad Kahoul. Τον ρόλο του γραμματέα, 

αναλαμβάνει η κυρία Rosa Caggiano. Ο Πρόεδρος Kahoul κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και καλωσορίζει 

τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του CGPM και του γαλλικού, μαλτέζικου και ιταλικού 

υπουργείου.  

Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο αντιπρόεδρος Gil de Bernabe’ προτείνει να ενταχθεί στα διάφορα η 

αναφορά των συμβάντων που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Ταραγκόνα όπου ένα ισπανικό αλιευτικό σκάφος, 

δέχτηκε επίθεση από την Greenpeace. H πρόταση ένταξης στην ημερησία διάταξη , γίνεται δεκτή. 

Θεμα Ι: Εγκριση των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσηςπου έλαβε χώρα στην ρώμη στις 29 Φεβρουαρίου  

Η έκθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ρώμης εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις. 

Θέμα II : Παρουσίαση του Προέδρου της  CGPM, Stefano Cataudella, και του Εκτελεστικού Γραμματέα  Abdellah 

Srour, σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις του CGPM και του ΠΓΣ για την Μεσόγειο. 

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί την αντιπροσωπεία του CGPM  για την εκ νέου παρουσία της στην Γενική Συνέλευση με 

σκοπό να παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της οργάνωσης για το 2013, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιθανές 

δράσεις που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από κοινού με το ΠΓΣ για την Μεσόγειο. Ο Πρόεδρος του CGPM 

ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι η CGPM υπέγραψε 7 πρωτόκολλα συμφωνίας ,συμπεριλαμβανομένου 

και αυτού με το ΠΓΣ για την Μεσόγειο, έτσι ώστε η Επιτροπή και μπορέσει να είναι πιο αποτελεσματική και πιο 

άμεση στις αντιδράσεις της.   Ο Γενικός Γραμματέας της CGPM, ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι η 

Επιτροπή θα επικεντρωθεί κυρίως στους παρακάτω φακέλους: μακροπρόθεσμα διαχειριστικά προγράμματα, 

εργαστήριο για την αλιεία μικρής κλίμακας και υδατοκαλλιέργεια. Η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Αλιείας 

και του ΠΓΣ για την Μεσόγειο, θα βοηθήσει στην βελτίωση της συμμετοχής και της συνεργασίας με τον κλάδο της 

έρευνας καθώς και με αυτόν της αλιείας έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις τεχνικές και 

επιστημονικές απαιτήσεις όλων των παράκτιων χωρών της Μεσογείου. 

 Ο κος Kahoul ευχαριστεί τον κύριο Srour για την παρουσίαση, αναφέροντας ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας  θα 

αποτελέσει το μέσον μέσω του οποίου θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία προκειμένου να επιτευχθούν 

συγκεκριμένα αποτελέσματα. 

Ο εκπρόσωπος της WWF ζητάει να μάθει πώς έχει σκοπό η CGPM να αναπτύξει και να εφαρμόσει τα πολυετή 

διαχειριστικά προγράμματα καθώς και το πώς θα μπορέσει ουσιαστικά η CGPM να συγκεντρώσει τις απόψεις των 

ενδιαφερομένων μερών. 

Ο κος Cataudella,  ευχαριστεί για την ερώτηση που κατάφερε να εντοπίσει την όλη προβληματική της διαδικασίας 

συμμετοχής στην CGPM που βρίσκεται στην βάση της ομάδας κρούσης που δημιουργήθηκε ειδικά στα πλαίσια 

της προσπάθειας μεταρρύθμισής της.  Το ΠΓΣ για την μεσόγειο, είναι το κατάλληλο εργαλείο για να 



 

εκπροσωπήσει τις οργανώσεις αλιείας και δίχως άλλο θα μπορέσει να έχει μία θετική συμβολή. Ο Γραμματέας κος 

Srour συμπληρώνει ενημερώνοντας ότι στο τέλος Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη συνάντηση όπου θα πάρουν μέρος 

και οι επιστήμονες , έτσι ώστε να διερευνηθούν οι πιθανές μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

στα πολυετή προγράμματα διαχείρισης. Επιπλέον, από τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο/Απρίλιο θα οργανωθούν 

συναντήσεις σε υπο-περιφερειακό επίπεδο με σκοπό την ενδεχόμενη υιοθέτηση πολυετών διαχειριστικών 

προγραμμάτων. Οι διάφοροι  ενδιαφερόμενοι καθώς και οι φορείς θα μπορέσουν  να πάρουν μέρος σε αυτές τις 

υπο- περιφερειακές συναντήσεις , όχι ως εκπρόσωποι της οργάνωσης που ανήκουν αλλά με βάση την 

επιστημονική τους εξειδίκευση. 

Θέμα III : Κατάσταση ως προς τον κατάλογο των μελών και αιτήματα προσχώρησης που έχουν υποβληθεί από 

νέες οργανώσεις (ενημέρωση) 

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ενημερώνει ότι επί του παρόντος το ΠΓΣ για την Μεσόγειο αποτελείται από 36 μέλη 

ενώ έχει περατωθεί η προβλεπόμενη πορεία για δύο από τις τρεις οργανώσεις που υπέβαλαν αίτημα: την    

FIPSAS και την  UNCIPESCA 

Ο αντιπρόεδρος Gil de Βernabe’ ζητάει από τις δύο υποψήφιες για ένταξη οργανώσεις να παραθέσουν ποσοτικά 

στοιχεία ως προς την εκπροσώπηση των   μελών τους. Η UNIPESCA έχει 270 συνεταιρισμούς που είναι κυρίως 

πλοιοκτήτες ενώ η FIPSAS που είναι μία ομοσπονδία ψυχαγωγικής αλιείας έχει 230.000  ενταγμένα μέλη.  

Ως προς το θέμα αυτό, ο αντιπρόεδρος Buonfiglio προτείνει να γίνει μία απογραφή των μελών του ΠΓΣ για την 

Μεσόγειο και να δηλωθεί ο αριθμός των σκαφών, των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και  του απασχολούμενου 

προσωπικού , έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπροσώπηση των  οργανώσεων μέσα στο ΠΓΣ για 

την Μεσόγειο. 

Σε ότι αφορά το  CRPMEM CORSE, ο Γραμματέας έκανε διαβήματα στο γαλλικό υπουργείο, προκειμένου να 

υπάρξει και επίσημη αναγνώριση. Κατά την διάρκεια της επόμενης  συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα 

εξεταστεί το αίτημα προσχώρησης που υπέβαλαν.  Ο εκπρόσωπος του WWF, ζητάει να μάθει πότε θα μπορέσουν 

να ενταχθούν στο ΠΓΣ για την Μεσόγειο και οι οργανώσεις από την Κροατία. Ο Γραμματέας είχε ήδη υποβάλει 

αυτό το ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής και είναι εν αναμονή μίας απάντησης.  

Θέμα IV : Ερωτηματολόγιο σχετικά με τον ρόλο των ΠΓΣ, όπως υπεβλήθη από την ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής  

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας θυμίζει ότι η προθεσμία που είχε οριστεί από την ΕΕ , ήταν για τα τέλη Οκτωβρίου. 

Εντός αυτής της ημερομηνίας θα έπρεπε να έχουν σταλεί ο παρατηρήσεις . Κατά την διάρκεια όμως της 

συνάντησης INTER- RAC  της ΓΔ Αλιευτικής Πολιτικής, το ΠΓΣ για την Μεσόγειο παρενέβει τονίζοντας ότι 

χρειάστηκε να ζητήσει να γίνει η μετάφραση του ερωτηματολογίου. Πρότεινε συνεπώς να μεταφερθεί η 

προθεσμία στα μέσα Νοεμβρίου και η πρόταση έγινε δεκτή. Στο φως των όσων αναφέρθηκαν, υποβάλλεται  η 

πρόταση να σταλούν οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις στον Γραμματέα, μόνον στην αγγλική γλώσσα και εντός της 

10
ης

 Νοεμβρίου.  

 



 

Θέμα V :Στα πλαίσια του αιτήματος χρηματοδότησης για το 2013, που αφορά την λειτουργία του ΠΓΣ για την 

Μεσόγειο, εξέταση των παρακάτω θεματων: 

a. Κλείσιμο Προϋπολογισμού 2012; 

b. Τελική Έκθεση Πεπραγμένων  2012; 

c. Παρουσίαση του Προϋπολογισμού του ΠΓΣ για τη  Μεσόγειο για το 2013  

d. Πρόγραμμα εργασίας 

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας δίνει τον λόγο στην βοηθό του για να αναπτύξει με την βοήθεια διαφανειών την 

κατάσταση ως προς τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2012,  και να ανακοινώσει ότι ο προϋπολογισμός θα 

υιοθετηθεί στις αρχές του 2013. Λόγω των οικονομικών περιορισμών, αποφασίζεται ότι θα συγκαλείται  κάθε 

χρόνο τον Νοέμβριο μία Εκτελεστική Επιτροπή που θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό καθώς και το πρόγραμμα 

εργασίας της επόμενης χρονιάς.  Μετά από εκτενή συζήτηση ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση θα συναντάται εντός 

των τεσσάρων πρώτων μηνών της επόμενης χρονιάς και θα υιοθετεί τον ισολογισμό της προηγούμενης  Με την 

βοήθεια διαφανειών και αυτή την φορά, η βοηθός παρουσιάζει τον προϋπολογισμό για το 2013 , όπου 

αποφασίζεται ότι η εισφορά για τις οργανώσεις θα μειωθεί κατά 100 ευρώ μόνον αν τα υπουργεία συμφωνήσουν 

σε μια αύξηση της εισφοράς στα 350 ευρώ. Το πρόγραμμα εργασίας του 2013 που προτείνεται από τον 

Γραμματέα, εγκρίνεται με την μορφή που παρουσιάστηκε. Ο βοηθός ενημερώνει ότι η ΕΕ έδωσε την έγκριση για 

την διοργάνωση μίας συνάντησης του ΠΓΣ για την Μεσόγειο σε μια Τρίτη χώρα που θα είναι η Αλγερία , με σκοπό 

να υπάρξει ευαισθητοποίηση και να αρχίσει να γίνεται ορατός ο βασικός στόχος του πρωτοκόλλου συμφωνίας 

που υπεγράφει  με την CGPM. Εκτός από αυτό, προτείνεται να ANAPI Pesca οργανωσεί η συνάντηση της Ομάδας 

Εργασίας 2, στο Παλέρμο. Τέλος, εγκρίνεται και ο προυπολογισμός  του 2013.  

 Θέμα VI : Διάφορα   

Όπως αποφασίστηκε στην αρχή της συνάντησης, ο αντιπρόεδρος Gil de Βernabe’ ανακεφαλαιώνει όσα συνέβησαν 

στις 17 Οκτωβρίου όταν η οργάνωση Greenpeace  προσπάθησε να επιτεθεί κατά ενός ισπανικού αλιευτικού 

σκάφους , και ζητάει να συνταχθεί μία επιστολή προς την ΕΕ, όπως εξ’άλλου είχε γίνει και τον Ιούνιο του 2010. 

Κατά την διάρκεια της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα δοθούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά 

με το συμβάν. Ο αντιπρόεδρος Buonfiglio προτείνει να αποσταλεί η επιστολή απ’ ευθείας στην Επίτροπο 

Δαμανάκη , έτσι ώστε η ΕΕ να παρέμβει καταδικάζοντας τα επεισόδια και τονίζοντας ότι είναι παράνομα. Κατά 

συνέπεια αύριο   η Εκτελεστική Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα υιοθετήσει ή όχι αυτό το σχέδιο επιστολής. Η 

εκπρόσωπος της οργάνωσης OCEANA αναφέρει ότι το ΠΓΣ για την Μεσόγειο δεν είναι το αρμόδιο όργανο για να 

κάνει μία τέτοια καταγγελία. Συνεπώς είναι εντελώς αντίθετη. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν 

εξαντληθεί, κανείς άλλος δεν ζητάει τον λόγο και συνεπώς η συνεδρίαση λύεται στις 17.00.      

 

***** 


