
15. módosítás
8. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamok legkésőbb 2006. december 31-ig meghoz-
zák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
e kerethatározatnak megfeleljenek.

(1) A tagállamok e kerethatározat elfogadásától számított
egy éven belül meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy e kerethatározatnak megfeleljenek.

16. módosítás
8. cikk, (3) bekezdés

(3) A Tanács főtitkársága által benyújtott információk alapján
a Bizottság legkésőbb 2007 december 31-ig – adott esetben jog-
alkotási javaslatokkal együtt – jelentést nyújt be az Európai Par-
lamenthez és a Tanácshoz a kerethatározat alkalmazásáról.

(3) A Tanács főtitkársága által benyújtott információk alapján
a Bizottság legkésőbb e kerethatározat elfogadása után két
évvel – adott esetben jogalkotási javaslatokkal együtt – jelentést
nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a kerethatá-
rozat alkalmazásáról.
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Az EK és Bissau-Guinea közötti halászati megállapodás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a Bissau-guineai
Köztársaság kormánya között létrejött, a Bissau-Guinea partjainál folytatott halászatról szóló meg-
állapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi ellentételezés megállapításáról szóló jegyző-
könyv 2006. június 16. és 2007. június 15. közötti időszakra történő meghosszabbításáról levélváltás
formájában létrejött megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2006)0182 – C6-0167/2006 – 2006/0065(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2006)0182) (1),

– 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 (C6-0167/2006),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0271/2006),

1. jóváhagyja a megállapodás megkötését;

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

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


