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Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 9. oktober 2013 (KOM (2013) 0648- 

spørgsmål nr. 3) efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) udbedt sig min besvarelse af 

følgende spørgsmål:  

KOM (2013) 0648 

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem den europæiske union og 

kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle 

modydelse, der er omhandlet i Fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter  

 

Spørgsmål nr. 3: 

”Ministeren bedes, som lovet på Europaudvalgets møde den 8. oktober 2013, oversende en 

uddybende gennemgang af forløbet af forhandlingerne om indgåelse af en ny fiskeriprotokol til 

fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko siden Europaudvalgets oprindelige 

mandatafgivelse i januar 2012. Ministeren bedes ligeledes redegøre for, med hvilken begrundelse 

den svenske regeringen agter at sige nej til den nye fiskeriprotokol med Marokko.” 

  

Svar: 

Jeg skal henvise til vedlagte notat fra NaturErhvervstyrelsen om forløbet af forhandlingerne om 

indgåelse af ny fiskeriprotokol med Marokko. 

 

Man har fra svensk side oplyst, at Sverige vil stemme imod vedtagelse af det fremsatte forslag til 

ny fiskeriprotokol med Marokko med henvisning til folkeretten og spørgsmålet om 

menneskerettigheder.  

 

Fra dansk side vil man ligeledes stemme imod forslaget, som forelagt i Folketingets Europaudvalg 

den 8. oktober 2013.   

 

Finland, Storbritannien og Nederlandene har endvidere oplyst, at de vil afstå fra at stemme.  

 

 

 

 

 

 

  

Europaudvalget 2013
KOM (2013) 0648 endeligt svar på spørgsmål 3
Offentligt



 2 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri  

Institution: NaturErhvervstyrelsen 

Enhed/initialer: Center for Fiskeri/LISNIE/CME/UFSV 

Sagsnr.: 13-7110-000003  

Dato: 30. oktober 2013 

 

Notat til Folketingets Europaudvalg om forløbet af forhandlingerne med Marokko om ny 

fiskeriprotokol 

 

Den 14. februar 2012 vedtog Rådet et forhandlingsmandat til Kommissionen om at føre for-

handlinger om en ny fiskeriprotokol med Marokko. På baggrund heraf, indledte Kommissionen en 

første forhandlingsrunde med de marokkanske myndigheder den 8.-9. november 2012 i Rabat, 

Marokko. Den anden forhandlingsrunde fandt sted den 19.-20. december 2012 i Bruxelles. Tredje 

forhandlingsrunde fandt sted den 15.-16. januar 2013 i Rabat og blev kort tid efter efterfulgt af en 

fjerde forhandlingsrunde den 30. januar til 1. februar 2013 i Bruxelles og en femte 

forhandlingsrunde den. 11.-12. februar 2013 i Rabat. Den afsluttende sjette forhandlingsrunde 

blev afholdt i Rabat den 18.-19. juli 2013, og et udkast til protokol blev paraferet af 

fiskerikommissær Maria Damanaki og den marokkanske fiskeriminister den 24. juli 2013. 

 

Det er Kommissionen, der har forhandlet protokollen med de marokkanske myndigheder. Der har 

været tale om et meget langstrakt forhandlingsforløb, og forhandlingerne har været vanskelige. 

Sagen har løbende været drøftet i rådsarbejdsgruppen for fiskeri, og der har været afholdt møder 

mellem Kommissionen og EU-medlemsstater på stedet i forbindelse med de 6 forhandlingsrunder i 

Bruxelles og Rabat. I den forbindelse har Kommissionen orienteret medlemsstaterne om for-

handlingerne med Marokko. Man har fra dansk side været repræsenteret ved møderne i råds-

arbejdsgruppen og ved Kommissionens møder med medlemsstaterne under forhandlingsrunderne i 

2013.  

 

Danmark og visse andre medlemsstater har under forhandlingerne gentagne gange gjort 

opmærksom på, at fiskeriet skal være bæredygtigt, og at protokollen skal være i 

overensstemmelse med folkeretten, mens andre medlemsstater har lagt mest vægt på 

fiskerimulighederne, herunder de tekniske betingelser for udnyttelse heraf. Kommissionen har 

løbende forsikret medlemsstaterne om, at forhandlingerne om den nye fiskeriprotokol med 

Marokko forløb i overensstemmelse med Kommissionens forhandlingsmandat, herunder også på 

rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 25.-26. februar 2013, hvor også de danske synspunkter til 

forhandlingerne blev fremført.  

 

Under den sjette og sidste forhandlingsrunde i juli 2013 blev medlemsstaterne for første gang 

præsenteret for et udkast til protokol.  

 

På baggrund heraf, fremsatte Kommissionen den 23. september 2013 et formelt forslag om fi-

skeriprotokollen, som fortsat er under forhandling i Rådet.  

 

 


