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Európai Közösség és a Madagaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodás*

Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mada-
gaszkári Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi ren-

deletre irányuló módosított javaslatról (COM(2007)0428 – C6-0064/2007 – 2007/0006(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatra (COM(2007)0428),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0064/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság
véleményére (A6-0405/2007),

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatot annak módosított formájában, és jóvá-
hagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, továbbá a
tagállamok és a Madagaszkári Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Javítani kell az Európai Parlamentnek szolgáltatott
információkat. Ezért a Bizottságnak továbbítania kell a meg-
állapodás 9. cikkében említett vegyes bizottság üléseinek
következtetéseit.

3. módosítás

3a. cikk (új)

3a. cikk

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében megfogalmazott több-
éves ágazati program eredményeiről.
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4. módosítás

3b. cikk (új)

3b. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó éve során és még aze-
lőtt, hogy azt megújító másik megállapodást kötnének, a
Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról és azokról a körül-
ményekről, amelyek között azt végrehajtották.

5. módosítás

3c. cikk (új)

3c. cikk

A 3b. cikkben említett jelentés alapján és az Európai Parla-
menttel folytatott konzultációt követően a Tanács adott eset-
ben tárgyalási megbízást ad a Bizottságnak egy új jegyző-
könyv elfogadása céljából.

6. módosítás

3d. cikk (új)

3d. cikk

A Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek a megállapo-
dás 9. cikkében említett vegyes bizottság üléseinek következte-
téseit.
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Az Európai Közösség és a Mozambiki Köztársaság közötti halászati partnerségi
megállapodás *

Az Európai Parlament 2007. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mozam-
biki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre

irányuló javaslatról (COM(2007)0472) – C6-0284/2007 – 2007/0170(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0472),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI


