
Poprawka 2

Artykuł 3 akapit 1 a (nowy)

Komisja corocznie weryfikuje, czy państwa członkowskie, któ-
rych statki prowadzą działalność na mocy protokołu, spełniają
wymagania dotyczące przekazywania informacji. W przeciw-
nym razie, Komisja wstrzymuje wydanie pozwoleń na połowy
dla tych statków na kolejny rok.

Poprawka 3

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a
W trakcie ostatniego roku obowiązywania protokołu i przed
zawarciem nowej umowy lub przedłużeniem obecnie obowiązu-
jącej Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie w sprawie stosowania obecnej umowy
i warunków, na jakich została ona wykonana w tym także
analizę korzyści w stosunku do kosztów.

Poprawka 4

Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3b
Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę
o wynikach wieloletniego programu sektorowego, o którym
mowa w art. 7 ust. 2 protokołu.

P6_TA(2007)0257

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów WE-Kiribati *

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie poło-
wów między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Kiribati z drugiej strony

(COM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0180) (1),

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

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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— uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się
z Parlamentem (C6-0128/2007),

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej
(A6-0228/2007),

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 Kiribati.

TEKST PROPONOWANY
PRZEZ KOMISJĘ

POPRAWKI
PARLAMENTU

Poprawka 1

Artykuł 3 a (nowy)

Artykuł 3a
Komisja sprawdza co roku, czy państwa członkowskie, których
statki prowadzą działalność w ramach Protokołu, przestrzegają
wymogów w zakresie powiadamiania określonych w art. 3.

Poprawka 2

Artykuł 3 b (nowy)

Artykuł 3b
W trakcie ostatniego roku obowiązywania Protokołu, przed
zawarciem nowej umowy lub przedłużeniem obowiązującej
umowy, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie raport ze stosowania obowiązującej umowy
i warunków jej wykonywania.

Poprawka 3

Artykuł 3 c (nowy)

Artykuł 3c
Komisja informuje co roku Parlament Europejski i Radę
o wynikach wieloletniego programu sektorowego, o którym
mowa w art. 7 ust. 2 Protokołu.
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