
Poprawka 5
Art. 3b (nowy)

Artykuł 3b

W ostatnim roku obowiązywania protokołu i przed rozpoczę-
ciem negocjacji w sprawie ewentualnego przedłużenia jego
obowiązywania, Komisja przedstawia Parlamentowi Europej-
skiemu i Radzie sprawozdanie ogólne zawierające analizę
kosztów i korzyści, ocenę wykorzystania możliwości połowo-
wych oraz ocenę realizacji działań szczególnych, tak by można
było ocenić wpływ protokołu w sferze gospodarczej, społecznej
i ochrony środowiska.

Poprawka 6
Art. 3c (nowy)

Artykuł 3c

Na podstawie tych sprawozdań i z uwzględnieniem opinii Par-
lamentu Europejskiego, Rada upoważnia Komisję do podjęcia,
o ile zachodzi potrzeba, negocjacji w celu podpisania nowego
protokołu.

P6_TA(2004)0008

Porozumienie w sprawie rybołówstwa UE/Zielony Przylądek *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczą-
cego zawarcia porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia obowiązywania
protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalnych połowów i wkład finansowy przewidziane
w porozumieniu w sprawie połowów zawartym pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą
i Republiką Zielonego Przylądka na okres od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. (COM(2004)

0183 — C5-0189/2004 — 2004/0058(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (COM(2004)0183) (1),

— uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 pierwszy akapit Traktatu WE, zgodnie z którym Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C5-0189/2004),

— uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0003/2004),

1. zatwierdza zmieniony projekt rozporządzenia Rady oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak
również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Zielonego Przylądka.

(1) Dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1
Art. 3a (nowy)

Artykuł 3a

Przed upływem terminu obowiązywania przedłużenia Proto-
kołu i przed zawarciem jakiegokolwiek porozumienia w celu
przedłużenia jego obowiązywania, Komisja przedstawia Parla-
mentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania
Protokołu zawierające analizę wykorzystania środków przezna-
czonych na działania szczególne w celu dokonania oceny poro-
zumienia pod względem jego skutków gospodarczych
i społecznych oraz skutków dla środowiska naturalnego.

Poprawka 2
Art. 3b (nowy)

Artykuł 3b

Na podstawie sprawozdania i po konsultacji z Parlamentem
Europejskim, Rada upoważnia Komisję do podjęcia, o ile
zachodzi potrzeba, negocjacji w celu podpisania nowego proto-
kołu.

Poprawka 3
Art. 3c (nowy)

Artykuł 3c

Na wniosek władz Republiki Zielonego Przylądka, Komisja
rozważa możliwość przesunięcia kwot obecnie przeznaczonych
na finansowanie „działań szczególnych” na projekty finanso-
wane przez Komisję, których cele pokrywają się z celami dzia-
łań szczególnych.
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