
III 

(Akty przygotowawcze) 

PARLAMENT EUROPEJSKI 

Zmiany w Protokole dotyczącym wielkości dopuszczalnych połowów oraz 
rekompensaty finansowej przewidzianych w Umowie pomiędzy Wspólnotą 
Europejską a Republiką Seszeli * 

P6_TA(2008)0187 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów 
dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 
17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (COM(2007)0664 

— C6-0430/2007 — 2007/0232(CNS)) 

(2009/C 271 E/11) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0664), 

— 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 (C6-0430/2007), 

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

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji 
Rozwoju (A6-0085/2008), 

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 Seszeli. 

TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 a preambuły (nowy) 

(1a) W rozdziale VIII wyżej wymienionego protokołu, doty
czącym urządzeń portowych, stwierdzono, że „władze 
Republiki Seszeli ustanawiają, w porozumieniu 
z armatorami, warunki korzystania z urządzeń porto
wych”, jednak do chwili obecnej nie uwzględniono wnio
sków wspólnotowego sektora rybackiego dotyczących 
ulepszenia infrastruktury portowej.
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TEKST PROPONOWANY 
PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 b preambuły (nowy) 

(1b) Aby możliwe było rzeczywiste wdrożenie sektorowej poli
tyki rybackiej w Republice Seszeli, należy uwzględnić 
konieczność ulepszenia i modernizacji przeciążonej 
obecnie infrastruktury portowej, a także rozważyć możli
wość zniesienia specjalnej opłaty za wyładunek tuńczyka, 
nieistniejącej w żadnym innym porcie na świecie. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 3 akapit pierwszy a (nowy) 

Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie, 
których statki prowadzą działalność objętą niniejszym proto
kołem, dopełniają obowiązków w zakresie zgłaszania połowów. 
Jeżeli państwa nie dopełniły tego obowiązku, Komisja odrzuca 
ich wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok. 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3a (nowy) 

Artykuł 3a 
Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego 
programu sektorowego określonego w art. 7 Protokołu oraz 
dopełniania przez państwa członkowskie obowiązków 
w zakresie zgłaszania połowów. 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3b (nowy) 

Artykuł 3b 
Przed wygaśnięciem Protokołu lub rozpoczęciem negocjacji 
w sprawie jego ewentualnego zastąpienia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ex post Protokołu, 
obejmującą analizę kosztów i korzyści.
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