
– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a
Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0118/2006),

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

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A6-0125/2006);

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok, illetve a Marokkói Királyság kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2006)0194

A São Tomé és Príncipével kötött halászati megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv
meghosszabbítása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és São Tomé és
Príncipe Demokratikus Köztársaság kormánya között létrejött, a São Tomé és Príncipe partjainál
folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás
megállapításáról szóló jegyzőkönyv 2005. június 1-je és 2006. május 31-e közötti időszakra történő
meghosszabbításáról levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rende-

letre irányuló javaslatról (COM(2005)0630 – C6-0045/2006 – 2005/0249(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0630) (1),

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

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0045/2006),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság
véleményére (A6-0132/2006);

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatot, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a
São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő
part menti lakosság fejlődésének biztosítására, valamint
halászati termékek feldolgozásával és tartósításával foglal-
kozó kisvállalatok létrehozására kell fordítani.
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 2

1a. cikk (új)

1a. cikk
Az Európai Parlamentnek a halászati partnerségi megállapo-
dások meghosszabbításáról vagy megkötéséről szóló vélemé-
nyét a legrövidebb határidőn belül kell kérni annak elkerülése
érdekében, hogy e véleményeket ne a pénzügyi hozzájárulások
kifizetésének időpontja után kérjék.

Módosítás: 3

3a. cikk (új)

3a. cikk

A jegyzőkönyv érvényességének utolsó éve alatt és a
meghosszabbítására vonatkozó bármely megállapodás megkö-
tése előtt a Bizottság jelentést nyújt be az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a megállapodás alkalmazásáról
és azokról a feltételekről, amelyek szerint a megállapodást
végrehajtották.

Módosítás: 4

3b. cikk (új)

3b. cikk

A Bizottság jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a jegyzőkönyv 4. cikkében foglalt célirányos
fellépések eredményeiről.

Módosítás: 5

3c. cikk (új)

3c. cikk

Az Európai Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek a
2006. évre előirányzott, a mélyvízi rákállomány értékelésére
vonatkozó tanulmányról szóló jelentés egy példányát.

Módosítás: 6

3d. cikk (új)

3d. cikk
A jelenlegi megállapodás meghosszabbítására vonatkozó
tárgyalások lezárása előtt a Bizottság benyújtja az Európai
Parlamentnek az említett megállapodás meghosszabbításában
érdekelt tagállamok álláspontját.
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