
2. cikk 

A Bizottság e rendelet végrehajtásáról a VIS működésének megkezdése után három évvel, és azután 
négyévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely kiterjed a biometrikus 
azonosítók nyilvántartásba vételének végrehajtására, a választott ICAO szabvány megfelelőségére, az 
adatvédelmi szabályoknak való megfelelésre, a külső szolgáltatókkal kapcsolatos tapasztalatokra, különös 
tekintettel a biometrikus adatok gyűjtésére, az „első kérelem” elvére és a vízumkérelmek fogadásának és 
feldolgozásának megszervezésére. A VIS rendelet 17. cikkének (12), (13) és (14) bekezdése, valamint 
50. cikkének (4) bekezdése alapján a jelentésnek tartalmaznia kell azokat az eseteket is, amelyekben 
ujjlenyomatokat ténylegesen nem lehetett adni, vagy jogi okból nem kellett azokat adni, összevetve azon 
esetek számával, amelyekben az ujjlenyomat levételére sor került. A jelentésnek tájékoztatnia kell azokról 
az esetekről is, amikor egy ténylegesen ujjlenyomat adására képtelen személytől megtagadták a vízumot. 

A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e rendelethez fűzött megfelelő módosító javaslatokat. 

3. cikk 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt ║, 

az Európai Parlament részéről 

az elnök 

a Tanács részéről 

az elnök 

Az EK és Mauritánia közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati 
lehetőségek és pénzügyi ellentételezés * 

P6_TA(2008)0359 

Az Európai Parlament 2008. július 10-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a 
Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati 
lehetőségek és pénzügyi ellentételezés 2008. augusztus 1–jétől 2012. július 31–ig terjedő 
időszakra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi rendeletre 

irányuló javaslatról (COM(2008)0243 – C6-0199/2008 – 2008/0093(CNS)) 

(2009/C 294 E/53) 

(Konzultációs eljárás) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a (COM(2008)0243) tanácsi rendeletre irányuló javaslatra, 

— 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 (C6-0199/2008), 

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

— tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Fejlesztési Bizottság és a Költségvetési Bizottság 
véleményére (A6-0278/2008), 

1. jóváhagyja a tanácsi rendeletre irányuló javaslatot annak módosított formájában és jóváhagyja a 
jegyzőkönyv megkötését; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok, illetve a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.
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A BIZOTTSÁG ÁLTAL JAVASOLT SZÖVEG MÓDOSÍTÁS 

1. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

(2a) preambulumbekezdés (új) 

(2a) A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése, ratifikálása 
esetén, szorosabb intézményközi együttműködést igényel, 
amelynek meg kell könnyítenie különösen az Európai Parla
ment számára a halászati megállapodásokra vonatkozó 
minden információhoz való hozzáférést, beleértve a jegy
zőkönyvekre vonatkozó tárgyalások időszakát is. 

2. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

1a. cikk (új) 

1a. cikk 

Az Európai Parlament Halászati Bizottságának egy tagja 
megfigyelőként részt vesz a megállapodás 10. cikkében 
meghatározott vegyes bizottság ülésein és munkáiban. A halá
szati ágazatnak a megállapodásban szereplő képviselői szintén 
részt vehetnek az üléseken. 

3. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

4a. cikk (új) 

4a. cikk 

A Bizottság eljuttatja az Európai Parlamentnek a megálla
podás 10. cikkében meghatározott vegyes bizottság üléseinek 
következtetéseit. A jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó 
évében, az annak megújítása céljából létrehozandó új megál
lapodás aláírását megelőzően a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv alkal
mazásáról. 

4. módosítás 
Rendeletre irányuló javaslat 

4b. cikk (új) 

4b. cikk 

A pénzügyi rendelet ( 1 )30.cikkének (3) bekezdésével össz
hangban, valamint a pénzügyi téren biztosítandó átlátható
ságról 2008. február 19–én az Európai Parlament által elfo
gadott állásfoglalás ( 2 )szellemében a Bizottság a hivatalos 
honlapján évente közzéteszi az EU pénzügyi hozzájárulásának 
különböző végső kedvezményezettjeit tartalmazó listát. 

_____________ 
( 1 ) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó 
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Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.). 
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