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Protokół do umowy połowowej WE – Seszele *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17
stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umo-
wie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na

wodach przybrzeżnych Seszeli (COM(2005)0421 — C6-0321/2005 — 2005/0173(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2005)0421)) (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 (C6-0321/2005),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Budżetowej i Komisji Rozwoju
(A6-0385/2005),

1. zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

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

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 2 preambuły

(2) W wyniku negocjacji, nowy protokół określający, na okres
od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wiel-
kości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewi-
dziane w wymienionej umowie, został parafowany dnia 23
września 2004 r.

(2) W wyniku negocjacji, nowy protokół określający, na okres
od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wiel-
kości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewi-
dziane w wymienionej umowie, został parafowany dnia 23
września 2004 r. Dnia 14 października 2005 r., tzn. 14 dni
po upływie okresu przewidzianego na dokonanie pierwszej
płatności, do Parlamentu Europejskiego wpłynął wniosek doty-
czący rozporządzenia w sprawie zawarcia nowego protokołu.

Poprawka 2
Punkt 4 a preambuły (nowy)

(4a) Wkład finansowy WE powinien być przeznaczony rów-
nież na rozwój społeczności wybrzeża utrzymujących się z
rybołówstwa.

(1) Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a

W czwartym roku stosowania protokołu, a następnie z końcem
okresu jego obowiązywania, przed zwarciem jakiegokolwiek
innego porozumienia w sprawie jego przedłużenia, Komisja
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozda-
nie w sprawie stosowania protokołu w sprawie połowów oraz
warunków jego realizacji. Sprawozdanie będzie również zawie-
rało analizę kosztów i zysków.

Poprawka 4
Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3b

Na podstawie sprawozdań, o których mowa w art. 3a i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim, Rada upoważni
Komisję, w razie potrzeby, do podjęcia negocjacji w celu zawar-
cia nowego protokołu.

Poprawka 5
Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3c

Komisja corocznie informuje Parlament Europejski i Radę o
wynikach wieloletniego programu sektorowego Seszeli przewi-
dzianego w art. 7 protokołu.

Poprawka 6
Artykuł 3 d (nowy)

Artykuł 3d

Komisja przekaże Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jeden
egzemplarz sprawozdań dotyczących środków zmierzających do
promowania odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołów-
stwa, który władze Seszeli dostarczą jej zgodnie z postanowie-
niami protokołu.
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Wspólna Polityka Rybołówstwa i prawo morza *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady ustanawiającego wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdrażania Wspólnej Polityki Rybo-

łówstwa i w obszarze prawa morza (COM(2005)0117 — C6-0131/2005 — 2005/0045(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2005)0117) (1),

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0131/
2005),

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

C 286 E/482 PL 23.11.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 15 grudzień 2005
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PRZEZ KOMISJĘ
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