
III 

(Előkészítő jogi aktusok) 

EURÓPAI PARLAMENT 

Az EK és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehető
ségek és pénzügyi hozzájárulás módosítása * 

P6_TA(2008)0187 

Az Európai Parlament 2008. május 8-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Seychelle 
Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. 
január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv 
módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi 

rendeletre irányuló javaslatról (COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)) 

(2009/C 271 E/11) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0664), 

— tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére, 

— tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a 
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0430/2007), 

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

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság 
véleményére (A6-0085/2008), 

1. jóváhagyja tanácsi rendeletre irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a megál
lapodás megkötését; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a Seychelle Köztársaság kormányának és parlamentjének. 

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI 

1. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

(1a) preambulumbekezdés (új) 

(1a) A jegyzokönyvnek a kikötoi infrastruktúra használatáról 
szóló VIII. fejezete eloírja, hogy „a Seychelle Köztársaság 
hatóságai a hajótulajdonosokkal egyetértésben állapítják 
meg a kikötoi infrastruktúra használatára vonatkozó 
feltételeket”, de mind a mai napig nem tettek eleget a 
halászati szektor által a kikötoi infrastruktúra javítása 
tekintetében támasztott igényeknek.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI 

2. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

(1b) preambulumbekezdés (új) 

(1b) Ahhoz, hogy a Seychelles Köztársaságban egy halászati 
ágazati politika hatékonyan kerüljön végrehajtásra, el 
kell végezni a jelenleg gyakorlatilag vészesen túlterhelt 
kikötoi infrastruktúra javítását és korszerusítését, vala
mint lehetoleg el kell törölni a tonhal kirakodása után 
kivetett különleges adót, ilyen adó ugyanis a világ 
egyetlen más kikötojében sem létezik. 

3. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

3. cikk, elso a albekezdés (új) 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e megállapodáshoz 
csatolt jegyzokönyv keretében hajókat muködteto tagállamok 
eleget tettek-e jelentéstételi kötelezettségeiknek; amennyiben 
nem ez a helyzet, a Bizottság visszatartja a következo évre 
vonatkozó halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket. 

4. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

3a. cikk (új) 

3a. cikk 
A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a jegyzokönyv 7. cikkében ismertetett többéves 
ágazati program eredményeirol, valamint a jelentéstételi köve
telmények tagállamok általi betartásáról. 

5. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

3b. cikk (új) 

3b. cikk 
A jegyzokönyv lejáratát megelozoen és az esetleges megújí
tásra vonatkozó tárgyalások megkezdése elott a Bizottság 
benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegy
zokönyv utólagos értékelését, beleértve egy költség-haszon 
elemzést is.
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