
1. zatwierdza projekt Komisji;

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o
poinformowanie go o tym fakcie;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne
wprowadzenie znaczących zmian do projektu Komisji;

4. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

P6_TA(2005)0192

Protokół do umowy WE/Wybrzeże Kości Słoniowej dotyczącej połowów (1 lipca
2004 r. — 30 czerwca 2007 r.) *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europekskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady doty-
czącego zawarcia protokołu ustalającego możliwości połowu i równowartość finansową przewi-
dziane w umowie zawartej pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką Wybrzeża
Kości Słoniowej dotyczącej połowów w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej, w okresie trwającym
od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2007 r. (COM(2004)0619 — C6-0138/2004 — 2004/0211(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (COM(2004)0619) (1),

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

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z
Parlamentem (C6-0138/2004),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa i opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju
(A6-0114/2005),

1. zatwierdza projekt rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie protokołu;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 3 a preambuły (nowy)

(3a) Istotna jest poprawa jakości informacji przekazywanych
Parlamentowi Europejskiemu; w tym celu Komisja powinna
opracować sprawozdanie roczne na temat wprowadzania w
życie umowy.

Poprawka 2
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Ochrona interesów U E w obszarze rybołówstwa musi
być skoordynowana ze zrównoważonym zarządzaniem zaso-
bami połowowymi pod względem ekonomicznym, społecznym
oraz ekologicznym, a także ze zrównoważonym rozwojem
zamieszkującej tereny nadmorskie ludności żyjącej z rybołów-
stwa.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Punkt 4 b preambuły (nowy)

(4b) Komisja musi kontynuować prowadzenie oceny oddzia-
ływania dotyczącej zrównoważonego charakteru umowy podpi-
sanej z Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej.

Poprawka 4
Punkt 4 c preambuły (nowy)

(4c) Należy przedsięwziąć kroki mające na celu wspieranie
aktywności organizacji społeczności lokalnych opartych na tra-
dycyjnych formach zrzeszania się, jak również zwrócić należytą
uwagę na rolę kobiet w procesie przetwarzania i sprzedaży
produktów związanych z rybołówstwem.

Poprawka 5
Punkt 4 d preambuły (nowy)

(4d) Po upływie roku należy dokonać oceny stopnia wdroże-
nia umowy.

Poprawka 6
Punkt 4 e preambuły (nowy)

(4e) Należy udostępnić niezbędne środki dla zapewnienia, że
warunki niniejszej umowy będą mogły zostać spełnione.

Poprawka 7
Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3 a

W roku poprzedzającym wygaśnięcie protokołu i przed zawar-
ciem nowej umowy odnawiającej go, Komisja przedstawia Par-
lamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat sto-
sowania postanowień umowy i warunków jej wprowadzania w
życie.

Poprawka 8
Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3 b

Na podstawie sprawozdania, o którym mowa w art. 3 a i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim, w określonych przy-
padkach Rada daje Komisji pełnomocnictwo do prowadzenia
negocjacji mających na celu przyjęcie nowego protokołu.

Poprawka 9
Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3 c

Co roku Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i
Radzie sprawozdanie na temat działań celowych podejmowa-
nych przez władze Wybrzeża Kości Słoniowej zgodnie z art. 4
ust. 2 protokołu.
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