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Partnerstwo w sprawie połowów pomiędzy WE a Gabonem *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia
Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Euro-

pejską a Republiką Gabońską (COM(2006)0454 — C6-0303/2006 — 2006/0156(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2006)0454) (1),

— uwzględniając art. 300 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE,

— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0303/2006),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Roz-
woju (A6-0477/2006),

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 oraz parlamentowi Republiki Gabońskiej.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1
Punkt 2a preambuły (nowy)

(2a) Rekompensata finansowa WE zostanie przeznaczona na
rozwój społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa
oraz na tworzenie małych lokalnych przedsiębiorstw zajmują-
cych się zamrażaniem i przetwórstwem ryb;

Poprawka 2

Artykuł 3a (nowy)

Artykuł 3a

W trakcie ostatniego roku okresu stosowania protokołu i przed
zawarciem jakiejkolwiek nowej umowy lub przedłużeniem
okresu stosowania umowy załączonej do niniejszego rozporzą-
dzenia, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania umowy oraz
warunków, zgodnie z którymi została ona wprowadzona
w życie.

(1) Dotychczas nie opublikowano w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 3
Artykuł 3b (nowy)

Artykuł 3b

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu
oraz Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego
planu sektorowego określonego w art. 7 protokołu.

Poprawka 4
Artykuł 3c (nowy)

Artykuł 3c

W oparciu o sprawozdanie przedłożone przez Komisję na mocy
art. 3a i po skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim,
Rada, jeżeli uzna za stosowne, udziela Komisji mandatu nego-
cjacyjnego, mając na celu przyjęcie nowego protokołu.

Poprawka 5
Artykuł 3d (nowy)

Artykuł 3d

Komisja ocenia corocznie, czy państwa członkowskie, których
statki prowadzą działalność rybołówczą na podstawie umowy,
spełniły wymagania w zakresie sprawozdawczości.
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Moratorium na wykonywanie kary śmierci

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na
wykonywanie kary śmierci

Parlament Europejski,

— uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie
kary śmierci, w szczególności rezolucje z dnia 23 października 2003 r. (1), z dnia 6 maja 1999 r. (2)
oraz z dnia 18 czerwca 1998 r. (3),

— uwzględniając rezolucje w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci, przyjęte
przez różne organy ONZ, w tym również przez Komisję Praw Człowieka ONZ,

— uwzględniając oświadczenia UE popierające powszechne moratorium na wykonywanie kary śmierci
oraz oświadczenie w sprawie zniesienia kary śmierci złożone w dniu 19 grudnia 2006 r. przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ, którą podpisało 85 państw ze wszystkich obszarów geograficznych,

— uwzględniając wytyczne przyjęte przez Radę ds. Ogólnych w dniu 29 czerwca 1998 r. dotyczące poli-
tyki, jaką UE prowadzi w sprawie kary śmierci wobec krajów trzecich,

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

(1) Dz.U. C 82 E z 1.4.2004 r., str. 609.
(2) Dz.U. C 279 z 1.10.1999 r., str. 421.
(3) Dz.U. C 210 z 6.7.1998 r., str. 207.
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