
P6_TA(2005)0425

Węgorz europejski

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju wspólnotowego planu działań dotyczącego
odtworzenia zasobów węgorza europejskiego (2005/2032(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowany „Rozwój wspól-
notowego planu działań dotyczącego zarządzania zasobami węgorza europejskiego” (COM(2003)
0573),

— uwzględniając art. 45 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0284/2005),

1. wzywa Komisję, aby zwróciła się jak najszybciej do Państw Członkowskich o opracowanie krajowych
planów zarządzania, które powinny zawierać następujące elementy:

a) przedsięwzięcie środków technicznych, tam gdzie występują przeszkody na drogach wodnych, w celu
zoptymalizowania wędrówki węgorzy, tj. kolonizacji w górę rzeki i przemieszczania się w kierunku
morza,

b) gromadzenie danych, kontrola i ewentualnie ograniczenie, tam gdzie jest to uzasadnione danymi his-
torycznymi lub naukowymi, działalności połowowej zarówno rybaków zawodowych, jak i wędkarzy
poprzez czasowe zakazy połowów lub ograniczenia ilości połowów, przy czym należy respektować
krajowe różnice w metodach połowów oraz wiarygodną samoregulację,

c) zwiększenie zarybiania węgorzem szklistym oraz tuczonym węgorzem hodowlanym zagospodarowa-
nych obszarów europejskich wód śródlądowych,

d) działania, które zapewnią, aby hodowla węgorza nie była nadmierna w stopniu powodującym, że
połowy węgorza żyjącego w środowisku naturalnym będą utrudnione, bądź poprzez odławianie węgo-
rzy szklistych, które zwiększają w sposób naturalny zasoby w przyrodzie bądź poprzez brak zapew-
nienia, aby dojrzałe węgorze srebrzyste wydostawały się na naturalne tarło,

e) działania zmierzające do zarządzania populacją kormoranów w celu zmniejszenia śmiertelności węgo-
rza;

2. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie dokładniejszych badań dotyczących wpływu zmian klima-
tycznych na zmniejszanie się zasobów węgorza;

3. zwraca się do Komisji o dokładniejsze zbadanie ewentualnych zagrożeń w oceanach dla naturalnej
wędrówki węgorzy do Morza Sargassowego;

4. zwraca uwagę na sprawozdania naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza dotyczące tej kwestii;

5. wzywa Komisję, aby przeprowadziła badania dotyczące stanu zdrowia węgorzy oraz zagrożeń, jakie
dla pomyślnej wędrówki i tarła węgorzy stanowią czynniki zewnętrzne, takie jak polichlorowane bifenyle i
choroby ryb;

6. wzywa Komisję do przeprowadzenia badań dotyczących biogeograficznego występowania populacji
węgorza;

7. wzywa Komisję do przeprowadzenia badań mających na celu ustalenie, czy przy ocenie śmiertelności
populacji węgorza w rzekach należy uwzględnić zanieczyszczenie wód;

8. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie badań dotyczących możliwości wsparcia procesu zmian m.
in. poprzez dostęp do Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;
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9. wzywa Komisję do takiego dostosowania polityki połowów i eksportu węgorza, aby poprzez zrówno-
ważone zarządzanie rybołówstwem w Europie dostatecznie dużo węgorzy szklistych mogło odbywać natu-
ralną wędrówkę oraz aby wystarczająca ilość węgorza szklistego dostępna była po rozsądnej cenie w celu
zarybienia naturalnych siedlisk węgorza;

10. wzywa Komisję do zaproponowania działań służących regulacji połowów i wprowadzania do obrotu
oraz do monitorowania, za pomocą systemu dokumentacji połowów, ilości węgorza szklistego trafiającej do
sprzedaży, tak aby można było skuteczniej zwalczać nielegalne połowy będące przyczyną znacznego
zmniejszenia zasobów młodych i dorosłych węgorzy;

11. wzywa Komisję do przedstawienia propozycji zaradzenia społeczno-ekonomicznym następstwom
ograniczenia połowów i eksportu węgorza szklistego;

12. zwraca się do Komisji o jak najszybsze stworzenie osobnej linii budżetowej w sektorze rybołówstwa
w celu współfinansowania restrukturyzacji rybołówstwa śródlądowego w Europie oraz w celu zaradzenia
następstwom zmienionej polityki w sektorze węgorza szklistego;

13. wzywa Komisję, aby ta, po wdrożeniu planu działania, corocznie informowała Parlament Europejski i
Radę o postępach i wynikach osiągniętych przez poszczególne Państwa Członkowskie;

14. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz Komisji.

P6_TA(2005)0426

Ewentualne naruszenie Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ewentualnego naruszenia Protokołu w sprawie
przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich przez Państwo Członkowskie (2005/2187(INI))

Parlament Europejski,

— uwzględniając art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich z dnia 8
kwietnia 1965 r. oraz art. 6 ust. 2 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w
powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

— uwzględniając wyroki Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 maja 1964 r. oraz
z dnia 10 lipca 1986 r. (1),

— uwzględniając wnioski złożone przez Jeana-Charles'a Marchianiego, dotyczące ochrony immunitetem w
ramach sprawy toczącej się przed francuskimi organami sądowymi,

— uwzględniając decyzję z dnia 5 lipca 2005 r. (2), w której postanowiono wyrazić zgodę na ochronę
Jeana-Charles'a Marchianiego immunitetem,

— uwzględniając art. 121 ust. 2 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0316/2005),

A. mając na uwadze, że francuski Sąd Kasacyjny nie zastosował art. 10 wyżej wymienionego Protokołu,
stwierdzając w orzeczeniu nr 1784 z dnia 16 marca 2005 r., że żadne przepisy prawne lub umowa ani
też żadna zasada konstytucyjna nie pozwalają mu orzec, że art. 100-7 ustęp pierwszy francuskiego
kodeksu postępowania karnego stosuje się do posłów do Parlamentu Europejskiego, pozbawiając w
ten sposób posła do Parlamentu Europejskiego narodowości francuskiej możliwości zastosowania prze-
pisu art. 100-7 ustęp pierwszy francuskiego kodeksu postępowania karnego, mającego zastosowanie do
posłów krajowych,

(1) Sprawa 101/63, Wagner/Fohrmann i Krier, Zbiór Orzeczeń ETS 1964, str.383; sprawa 149/85, Wybot/Faure i inni,
Zbiór Orzeczeń ETS 1986, str. 2391.

(2) Teksty przyjęte z tego dnia, P6_TA(2005)0269.

C 280 E/64 PL 18.11.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wtorek 15 listopad 2005


