
A BIZOTTSÁG ÁLTAL
JAVASOLT SZÖVEG

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 27

9. cikk (2) bekezdés

(2) 2010. július 1-ig a Bizottság jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, mellékelve az angolna-
szabályozási tervek végrehajtásának eredményeiről készített
statisztikai és tudományos értékelést, a halászati tudományos,
műszaki és gazdasági bizottság véleményével együtt.

(2) 2011. július 1-ig a Bizottság jelentést nyújt be az
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, mellékelve az angolna-
szabályozási tervek végrehajtásának eredményeiről készített
statisztikai és tudományos értékelést, a halászati tudományos,
műszaki és gazdasági bizottság véleményével együtt.

Módosítás: 28

9. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A Bizottság, az ICES-sel, a European Inland Fisheries
Advisory Commission-nal, a tagállamokkal és a halászati
ágazattal konzultálva 2007. január 1. előtt megállapítja,
hogy a 6. cikk (4) bekezdésében meghatározott norma megfe-
lelően mérhető és alkalmazható-e a gyakorlatban. Ezt köve-
tően a Bizottság, amennyiben szükséges, módosított vagy
kiigazított javaslatot nyújt be.

Módosítás: 29

11. cikk első albekezdés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő harmadik napon, de legkorábban 2007. január
1-jén lép hatályba.

P6_TA(2006)0201

Partnerségi megállapodás az EK és Marokkó között a halászati ágazat területén *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között
létrejött halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló

javaslatról (COM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló bizottsági javaslatra (COM(2005)0692) (1),

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

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács
konzultált a Parlamenttel (C6-0040/2006),
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(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



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

– tekintettel jogi szolgálatának véleményére (SJ-0085-06),

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság
véleményeire (A6-0163/2006);

1. jóváhagyja a Tanács rendeletére irányuló javaslatot módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás
megkötését;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál-
lamok és a Marokkói Királyság kormányaihoz és parlamentjeihez.

A BIZOTTSÁG
JAVASLATA

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását részben a
marokkói és nyugat-szaharai, halászatból élő part menti
lakosság fejlődésének biztosítására, valamint a halászati
ágazatban működő kis- és közepes vállalkozások létrehozá-
sára kell fordítani.

Módosítás: 2

(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) Javítani kell az Európai Parlamentnek adott tájékoz-
tatás minőségét; ennek érdekében a Bizottság a megállapodás
alkalmazásáról állítson össze éves jelentést, amely kiterjed az
említett megállapodásban meghatározott halászati feltételek
összességére, illetve azok mindegyikére, és magában foglalja
azokat a kedvező véleményeket, amelyeket a Bizottság a
megállapodás 6. cikkének (2) bekezdése alapján adott ki.

Módosítás: 3

1. cikk első bekezdés

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött
halászati partnerségi megállapodást a Közösség nevében a
Tanács jóváhagyja.

Az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött
halászati partnerségi megállapodást a Közösség nevében jóváha-
gyásra kerül, amennyiben annak végrehajtása megfelel a
nemzetközi jognak.

Módosítás: 4

2. cikk bevezető mondat

A jegyzőkönyv által rögzített halászati lehetőségek a tagál-
lamok között a következő kulcs szerint lettek elosztva:

A jegyzőkönyv által rögzített és a viszonylagos stabilitást
biztosító alapelvekkel összhangban meghatározott halászati
lehetőségek a tagállamok között a következők szerint lettek
elosztva:

Módosítás: 5

3. cikk első a bekezdés (új)

Ezen értesítések, valamint a megállapodás 10. cikke alapján
létrehozott vegyes bizottság által nyújtott információk
alapján a Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parla-
mentnek és a Tanácsnak annak végrehajtásáról.
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A BIZOTTSÁG
JAVASLATA

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 6

3. cikk első b bekezdés (új)

Az arra vonatkozó bizonyíték esetében, hogy a megállapodás
felhasználása nemzetközi kötelezettségeket sért, a Bizottság
azonnali lépéseket tesz a megállapodásnak a 15. cikkben
előírt felfüggesztésére.

Módosítás: 7

3a. cikk (új)

3a. cikk
A Bizottság által az Európai Parlamentnek küldött éves jelen-
tésnek ki kell terjednie a halászati erőforrások állapotának
alakulásáról szóló tájékoztatásra, az említett erőforrások
megőrzésére és kezelésére irányuló intézkedésekre, valamint a
jegyzőkönyv 5. cikkének rendelkezései alapján új fajokon
folytatott kísérleti eljárások eredményére is.

Módosítás: 8

3b. cikk (új)

3b. cikk
A jegyzőkönyv 4. cikkének rendelkezései alapján a Bizott-
ságnak – amennyiben bekövetkezik a lábasfejű- és rákféle-
állomány biológiai állapotának tudományos elemzések által is
alátámasztott javulása – e két kategória esetében törekednie
kell újabb lehetőségek beillesztésére a megállapodás keretei
közé.

Módosítás: 9

3c. cikk (új)

3c. cikk
A halászat műszaki és irányítási feltételeire vonatkozóan a
marokkói hatóságok által a helyi halászflották érdekében el-
fogadott intézkedéseket az e megállapodás alapján tevékeny-
kedő közösségi flottákra is alkalmazni kell.

Módosítás: 10

3d. cikk (új)

3d. cikk

A jegyzőkönyv hatályának utolsó évében és a megújítására
vonatkozó újabb megállapodás megkötése előtt a Bizottság a
megállapodás alkalmazásáról jelentést készít az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás: 11

3e. cikk (új)

3e. cikk
A 3d. cikkben említett jelentés alapján és az Európai Parla-
menttel folytatott konzultáció után a Tanács adott esetben
felhatalmazást ad a Bizottságnak, hogy kezdjen tárgyalá-
sokat egy újabb jegyzőkönyv elfogadásáról.
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A BIZOTTSÁG
JAVASLATA

A PARLAMENT
MÓDOSÍTÁSAI

Módosítás: 12

3f. cikk (új)

3f. cikk
A megállapodás 10. cikkében előírt vegyes bizottság ülésein
és eljárásaiban megfigyelői minőségben részt vehet az
Európai Parlament egy képviselője, valamint a halászati
ágazat képviselői, akik tevékenységét a megállapodás
szabályozza.

Módosítás: 13

3g. cikk (új)

3g. cikk

A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet a
megállapodás – beleértve a jegyzőkönyv, az adatlapok és a
függelékek – tartalmának módosítására irányuló bármely
kezdeményezésről.

P6_TA(2006)0202

A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (2003, 2004)

Az Európai Parlament állásfoglalása a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló
21. és 22. éves bizottsági jelentésről (2003 és 2004) (2005/2150(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 21. és 22. éves jelentésére (COM(2004)0839 és COM(2005)0570),

– tekintettel a Bizottság személyzeti munkadokumentumaira (SEC(2004)1638 és (SEC(2005)1446 és 1447),

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére és 112. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Petíciós Bizottság véleményére (A6‐0089/2006);

A. mivel a Bizottság éves jelentései az irányelvek tagállamok által történő átültetésének helyzetéről szólnak a
jogszabályok alkalmazásának hatékony nyomon követése érdekében; mivel a 21. jelentés szerint 2003.
december 31-én 3 927, a Szerződés megsértése miatti ügy volt folyamatban, ideértve 1 855 olyan ügyet,
amelyek tekintetében az eljárást már megindították, 999 olyan ügyet, amelyek tekintetében indokolással
ellátott véleményt adtak ki, 411 a Bíróság elé terjesztett ügyet és összesen csak 69 olyan ügyet (amelyek
közül 40 a környezeti ágazatot érinti), amelyek tekintetében megindították a 228. cikk szerinti eljárást,

B. mivel a közösségi jog alkalmazásának megfelelő nyomon követése nem csupán a jogszabályátültetés
mennyiségi elemzéséből áll, hanem az átültetés minőségének és a közösségi jog tényleges alkalmazása
során elfogadott gyakorlatok értékeléséből is,
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