
Bom-dia, 

Neste CCR.S Info, encontram: 

Informações do CCR.S 

 A carta conjunta do CCR-S e da Comissão lagostim ao Presidente do IFREMER e a sua resposta. 
(em francês) 

 A resposta da Senhora Damanaki a recomendação 42 ( em francês) 

 O balanço das reuniões exteriores entre Dezembro e Março 

 As actas das reuniões ‘Medidas Técnicas’ e com o Directo Geral Português. 

Informações da Comissão:  

 Regulamento de Execução (UE) n.o 404/2011 da Comissão, de 8 de Abril de 2011, que 
estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1224/2009 do Conselho que institui 
um regime comunitário de controlo a fim de assegurar o cumprimento das regras da Política 
Comum das Pescas 

 Rectificação do Regulamento (CE) n.o 1062/2009 do Conselho, de 26 de Outubro de 2009, 
relativo à abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais comunitários autónomos para 
certos produtos da pesca para o período de 2010 a 2012 e que revoga o Regulamento (CE) 
n.o 824/2007 (  JO L 291 de 7.11.2009) 

 A  ultima Newsletter do da Senhora Damanaki ( em inglês) 

Outras informações: 

 Nota de prensa da federação de cofradias da Cantábria sobre a cavala ( em espanhol) 

 Reposta do CCR Pelágico a consulta da Comissão Europeia sobre as sanções comerciais (em 
inglês) 

 O relatório final do CIEM sobre o Workshop sobre os peixes heterossomo 2011 (em inglês) 

 Comité de Pilotagem de Natura 2000 de Vendée o dia 31 de Maio. ( em francês) 

 Conferencia-debate organizado pelo Agro-Campus de Rennes sobre “o futuro dos recursos 
vivos do mar”, o 10 de Junio. 

 A conferencia cientifica anual do CIEM en Polónia do 19 ao 23 de Setiembre. (si quer ser o 
representante do CCR-S , contacta com o secretariado) 

 O boletim de informações do CIEM (em inglês) 

 Uma manifestação organizada pelo Fish-Fight em Bruxelas o dia 31 de Maio 
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http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/UEGC-CCRS-Langoustine.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/reponse-Ifremer.pdf
http://www.ccr-s.eu/Fr/download.asp?../Upload/FR/Avis/Reponses/110505-493486-FR.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Depla_CCR_Decembre-Mars11_PT.doc
http://www.ccr-s.eu/Upload/PT/Agenda/ComptesRendus/CR_MT_190411_PT.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/CR-DGPA-110411-PT.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:112:0001:0153:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:114:0007:0007:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:291:SOM:PT:HTML
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/NL-Damanaki-EN.doc
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Prensa-Cantabrie.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Pela-CE.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Pela-CE.pdf
http://www.ices.dk/reports/ACOM/2011/WKFLAT%202011/wkflat_2011.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Natura-2000-vendee.pdf
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/
http://www.ices.dk/iceswork/asc/2011/index.asp
http://www.ices.dk/InSideOut/No2%202011/Insideout2011-No.2main.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/Fish-fight.pdf
http://www.fishfight.net/


Artigos de imprensa:  

 Um artigo de imprensa publicado em LAVANGUARDIA.COM no dia 7 de Maio intitulado: 
“España agota sus reservas pesqueras » ( em espanhol) 

 Um artigo de imprensa publicado em ELMERCURIODIGITAL.NET no dia 5 de Maio intitulado: 
« Pesca... luces y ¡acción! » (em espanhol) 

 Um artigo de imprensa publicado em ABC.ES no dia 4 de Maio intitulado: “Canárias apuesta por 
abrir mercado para sus productos de la acuicultura” ( em espanhol) 

 Um artigo de imprensa publicado em ACTUALIDAD.RT.COM no dia 10 de Maio intitulado: « Los 
Pescadores en paro en Europa capturarán plástico » (em espanhol) 

 Um artigo de imprensa publicado em LARECHERCHE.FR no dia 10 de Maio intitulado: « Les 
ravages de la pêche en eaux profondes » (em francês) 

 Um artigo de imprensa publicado em ECHO-NATURE.COM no dia 13 de Maio intitulado: 
« L’Europe exporte la surpêche hors de ses eaux » (em francês) 

 Um artigo de imprensa publicado O ACORIANO ORIENTAL no dia 14 de Maio intitulado: « Poder 
excesivo nas leis da pesca » 

 Um artigo de imprensa publicado O ACORIANO ORIENTAL no dia 14 de Maio intitulado: “O 
comercio dos Produtos da Pesca na União Europeia” 

 

Atentamente, 
O secretariado do CCR.S 

http://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20110507/54149774326/espana-agota-sus-reservas-pesqueras.html
http://www.elmercuriodigital.net/2011/05/pesca-luces-y-accion.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=804696
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=804696
http://actualidad.rt.com/tiempolibre/sociedad/issue_24030.html
http://actualidad.rt.com/tiempolibre/sociedad/issue_24030.html
http://www.larecherche.fr/content/actualite-Vie%20/article?id=29817
http://www.larecherche.fr/content/actualite-Vie%20/article?id=29817
http://www.echo-nature.com/inf/actu.cgi?id=4681
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/VozMaritimos-P1.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/VozMaritimos-P1.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/VozMaritimos-P2.pdf
http://www.ccr-s.eu/transfert-pdf/2011/21/VozMaritimos-P2.pdf

