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Megállapodás az EK és Grúzia között a légi szolgáltatások bizonyos kérdéseiről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és Grúzia között a légi szolgál-
tatások bizonyos kérdéseiről létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló

javaslatról (COM(2005)0061 – C6-0060/2005 – 2005/0009(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2005)0061) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 80. cikke (2) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdése
első mondatára,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0060/2005),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0231/2005),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

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

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

P6_TA(2005)0316

Halászati tevékenységekre vonatkozó információ és távérzékelés *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a halászati tevékenységekre vonatkozó információ
elektronikus rögzítéséről és jelentéséről, valamint a távérzékelés eszközeiről szóló tanácsi rende-

letre irányuló javaslatról (COM(2004)0724 – C6-0187/2004 – 2004/0252(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2004)0724) (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel
(C6-0187/2004),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0238/2005),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában;

2. felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének
(2) bekezdése alapján;

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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3. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el
kíván térni;

4. felkéri a Tanácsot, hogy ismételten konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen kívánja módosítani a
Bizottság javaslatát;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

1. módosítás

(5) preambulumbekezdés

(5) Az elektronikus adatrögzítés és jelentéstétel, valamint a
távérzékelés területén az utóbbi években több kísérleti projektet
is elvégeztek. Ezek a projektek megalapozottnak és költségha-
tékonynak bizonyultak.

(5) Az elektronikus adatrögzítés és jelentéstétel, valamint a
távérzékelés területén a tagállamok és egyéb országok az utóbbi
években több kísérleti projektet is elvégeztek. Az ilyen jellegű
figyelőeszközökön még számos módosítást kell végrehajtani
ahhoz, hogy végső következtetéseket lehessen levonni a hasz-
nálatukkal kapcsolatban.

2. módosítás

1. cikk, (1) bekezdés

(1) Egy közösségi hajó parancsnoka elektronikusan rögzíti a
halászati tevékenységre vonatkozó információkat, amelyeket a
közösségi jog értelmében a hajónaplóba is köteles bejegyezni,
majd elektronikus úton eljuttatja azokat az illetékes hatóságok-
nak.

(1) A közösségi hajó parancsnoka elektronikusan rögzíti a
halászati tevékenységre vonatkozó azon információkat, amelye-
ket a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehoza-
taláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rende-
let (1) értelmében a hajónaplóba is köteles bejegyezni, majd
elektronikus úton eljuttatja azokat az illetékes hatóságnak/ható-
ságoknak. Ezen eljárás révén a hajó parancsnoka mentesül
azon kötelezettség alól, hogy ezen információkat papíron rög-
zítse.

(1) HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

3. módosítás

1. cikk, (4a) bekezdés (új)

(4a) Az e cikk rendelkezéseinek megfelelően összegyűjtött
adatokat tudományos kutatás céljából rendelkezésre kell
bocsátani, azonban ezek az adatok nem tartalmazhatnak érzé-
keny vagy titkos kereskedelmi információt, és a parancsnokok
által elektronikusan rögzített és továbbított minden adat
tekintetében a titoktartást biztosítani kell.

4. módosítás

2. cikk, (1a) bekezdés (új)

(1a) A közösségi ügynökségek munkájuk végzése céljából
felhasználhatják a képeket, és azokat a lehető legszélesebb
körben megosztják.
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5. módosítás
2. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság részletes finanszírozási tervet készít a
pénzügyi forrásokról, a teljes költségről, és ezeknek a Közösség
és a tagállamok közötti megoszlásáról.

6. módosítás
2. cikk, (2b) bekezdés (új)

(2b) A Közösség pénzügyi támogatást nyújt a nemzeti
hatóságoknak és a halászoknak a felszerelés vásárlása, üzembe
helyezése és a külön képzés biztosítása céljából.

7. módosítás
2. cikk, (2c) bekezdés (új)

(2c) A projekt hatékonyságának növelése és a rendszer által
nyújtott összes lehetőség kihasználása céljából a Közösség a
többfunkciós megközelítésen keresztül bővíti a célokat és a fel-
használási módokat.

8. módosítás
2a. cikk (új)

2a. cikk

A Bizottság a tagállamokkal közösen finanszírozza a VMS
(hajófigyelő) rendszereknek az összesen 15 méternél hosszabb
hajókra történő felszerelésének költségeit, valamint az elektro-
nikus hajónaplóval közvetlen összefüggésben lévő üzenetek
küldésének költségeit.

9. módosítás
3. cikk, (1) albekezdés

Ez a rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

P6_TA(2005)0317

Megállapodás az EK és Albánia között az engedély nélkül tartózkodó személyek
visszafogadásáról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és az Albán Köztársaság között
az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló

tanácsi határozatra irányuló javaslatról COM(2004)0092 – C6-0053/2005 – 2004/0033(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2004)0092 (1),

– tekintettel az EK-Szerződés 63. cikke 3b. pontjára, és 300. cikke (2) bekezdése első albekezdésének
második mondatára,

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI


