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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou (2019 – 2024)
(8928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08928/2019),

– so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu 
medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (08894/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0011/2019), 

– so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie z ... 1 o návrhu rozhodnutia,

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0012/2020),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov a Guinejsko-bissauskej republiky.

1 Prijaté texty, P9_TA(0000)0000.
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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Guinejsko-bissauská republika

Guinea-Bissau má 1,8 milióna obyvateľov, ktorí pochádzajú z 11 etnických skupín. Polovica 
obyvateľstva žije v mestských oblastiach. Očakáva sa, že tento údaj sa zvýši. Približne 60 % 
obyvateľstva má menej ako 25 rokov. Krajina má vysokú mieru pôrodnosti aj vysokú mieru 
dojčenskej úmrtnosti (54,8 úmrtí na tisíc pôrodov). Viac ako 40 % obyvateľstva je 
negramotných. V indexe ľudského rozvoja OSN (UNDP, 2015) sa krajina nachádza na 178 
mieste zo 188.

Domáce prírodné zdroje boli vždy pilierom hospodárstva Guiney-Bissau. Poľnohospodárstvo 
prispieva 56 % k národnému HDP a 90 % k vývozu a je založené na jednej plodine – kešu 
orechoch. Jednou z hlavných výziev, ktoré pred krajinou stoja, je diverzifikácia výroby.

Napriek relatívnej hojnosti rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne sa sektor 
rybolovu pomerne málo podieľa na bohatstve Guiney-Bissau, keď naň pripadá len 3,5 % 
HDP.

V roku 2008 pochádzala takmer tretina verejných príjmov od medzinárodných darcov, pričom 
tretina tejto sumy prišla z EÚ. Finančné prostriedky poskytované na základe dohody o 
partnerstve v sektore rybolovu (SFPA, v jej najnovšej verzii) medzi EÚ a Guineou-Bissau ako 
kompenzácia za prístup k zdrojom predstavujú významný príspevok k verejným financiám 
tejto krajiny.

Štruktúra verejných príjmov sa pravdepodobne oslabí, keď sa skončia jednostranne udelené 
colné preferencie a keď nadobudnú platnosť tzv. dohody o hospodárskom partnerstve, ktoré 
popri iných prekážkach rozvoja krajiny predstavujú potenciálny výpadok príjmov.

Široká kontinentálna plytčina Guiney-Bissau, ktorú zásobujú rieky, a sezónne vystupovanie 
morských prúdov (“upwelling”) prispievajú k bohatstvu populácie pobrežných aj oceánskych 
druhov rýb.

Hlavné populácie s komerčnou hodnotou zahŕňajú druhy žijúce pri morskom dne, malé 
pelagické druhy, veľké migrujúce pelagické druhy, kôrovce (krevety vrátane hlbokomorských 
kreviet) a hlavonožce (kalmáre a chobotnice).

Maloobjemový tradičný rybolov vrátane rybolovu na živobytie zabezpečuje prežitie 
niekoľkých tisícov rybárov a ich rodín, z ktorých niektorí pochádzajú zo susedných krajín 
(počty sa líšia v závislosti od rôznych odhadov). Tri štvrtiny z takmer 1 500 registrovaných 
plavidiel v roku 2009 boli plavidlá typu kanoe (zhotovené z kmeňov stromov).

Obchodu s produktmi rybolovu s EÚ bráni neschopnosť krajiny dodržiavať hygienické normy 
EÚ, a to napriek jej maximálnej snahe. Očakáva sa, že k zmene tejto situácie by mohlo 
prispieť posilnenie kapacít Guiney-Bissau v tejto oblasti vďaka vytvoreniu a – po dlhom 
procese – akreditovaniu laboratória na kontrolu a analýzu kvality (v júli 2014). 

Dohoda o rybolove medzi EÚ a Guineou-Bissau
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Prvá dohoda o rybolove uzavretá medzi Guinejsko-bissauskou republikou a Európskym 
spoločenstvom pochádza z roku 1980. Odvtedy majú flotily členských štátov EHS/EÚ prístup 
k rybolovným možnostiam vo vodách Guiney-Bissau. V roku 2007 obe strany podpísali 
dohodu o partnerstve v sektore rybolovu. Odvtedy sa následné protokoly, ktorými sa 
vykonáva dohoda, automaticky obnovovali a/alebo prerokúvali. Na podnet EÚ bola dohoda 
pozastavená od apríla 2012 do októbra 2014 po vojenskom prevrate. Nedávno sa pri 
rokovaniach o protokole zdôraznila potreba preskúmania finančných príspevkov 
poskytovaných výmenou za rybolovné možnosti pre flotily EÚ podľa protokolu.

Súčasný Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi 
Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 2024) sa dočasne 
uplatňoval odo dňa jeho podpisu, t.j. 15. novembra 2018. Táto dohoda o rybolove umožňuje 
plavidlám z viacerých členských štátov EÚ loviť v guinejsko-bissauských vodách. 

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: mraziarenské plavidlá na 
lov kreviet, mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov, plavidlá na lov malých 
pelagických druhov, mraziarenské plavidlá na lov tuniakov a plavidlá na lov tuniakov lovnou 
šnúrou, plavidlá na lov tuniakov udicami: V prípade prvých troch kategórií sú rybolovné 
možnosti vyjadrené v rybolovnom úsilí (GRT) na prvé dva roky a v obmedzení výlovu (TAC) 
na posledné tri roky. 

Táto dohoda sa týka výlovu viacerých druhov rýb a vzťahuje sa na tuniaky, hlavonožce, 
krevety a druhy žijúce pri morskom dne. Dohoda je súčasťou série dohôd o love tuniakov 
uzavretých s krajinami západnej Afriky a je jednou z len troch dohôd o výlove viacerých 
druhov rýb uzavretých s krajinami v tomto regióne (ďalšie dve sú s Marokom a Mauritániou).

Rybolovné možnosti stanovené v dohode vychádzajú z najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní a odporúčaní Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov 
(ICCAT). 

Príspevok EÚ zahŕňa platby od vlastníkov lodí a verejný finančný príspevok. Ročný verejný 
finančný príspevok EÚ predstavuje 15 600 000 EUR a zahŕňa:

a) sumu za prístup k rybolovným zdrojom stanovenú na 11 600 000 EUR ročne na celé 
obdobie platnosti protokolu pre kategórie stanovené v protokole; 

b) podporu rozvoja guinejsko-bissauskej odvetvovej politiky rybolovu a modrého 
hospodárstva vo výške 4 000 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu.

Spravodajca dúfa, že nový protokol umožní EÚ a Guinejsko-bissauskej republike, aby užšie 
spolupracovali s cieľom presadzovať udržateľné využívanie rybolovných zdrojov 
v guinejsko-bissauských vodách a podporiť úsilie krajiny o rozvoj vnútroštátneho sektora 
rybolovu a súvisiacich oblastí. 

Predchádzajúci protokol priniesol len priemerné výsledky. Za každé euro investované podľa 
dohody sa dosiahla celková pridaná hodnota 2,02 EUR: 42 % pre EÚ, 38 % pre krajiny AKT 
a 20 % pre Guineu-Bissau. Guinejské orgány preto odôvodnene očakávajú, že si budú môcť 
ponechať väčší podiel pridanej hodnoty vytvorenej na základe dohody.
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Napriek tomu, že EÚ má s Guineou-Bissau uzavreté dohody o rybolove už od začiatku 
80. rokov minulého storočia, prvok rozvojovej spolupráce v týchto dohodách (odvetvová 
podpora) zjavne priniesol málo výsledkov. V skutočnosti nenastal žiaden masívny rozvoj 
miestneho sektora rybolovu a súvisiacich činností.

Z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry úlovky plavidiel EÚ sa nevykladajú ani nespracúvajú a 
neuvádzajú na trh v Guinei-Bissau – uprednostňuje sa prístav v senegalskom Dakare.

Nedávne investície Africkej rozvojovej banky a ďalších investorov (napr. Číny) do 
infraštruktúry, ako aj rybársky prístav pre maloobjemový tradičný rybolov (vylodenie a 
spracovanie) v Alto Bandim predstavujú pre túto krajinu príležitosť, na uspokojenie potrieb to 
však nebude stačiť. Rozvoj infraštruktúry na vyloďovanie, skladovanie a spracovanie rýb, 
ktoré by mohli využívať priemyselné flotily pôsobiace v guinejsko-bissauských vodách, by 
mal mimoriadny význam nielen z hľadiska prevádzkových účelov, ale aj pre rozvoj sektora 
rybolovu v tejto krajine, a umožnil by vytvorenie trhov, distribučných a marketingových 
štruktúr a tiež laboratórií na analýzu kvality. 

Spravodajca zastáva názor, že dohoda by mala prispieť k zvýšeniu sebestačnosti krajiny, 
zachovaniu jej rozvojovej stratégie a k zaručeniu jej suverenity. 

Odporúča preto, aby Parlament schválil uzavretie tejto dohody o partnerstve v odvetví 
udržateľného rybárstva a jej protokolu vzhľadom na jej význam pre Guinejsko-bissauskú 
republiku i flotily EÚ, ktoré už pôsobia vo vodách tejto krajiny.

Domnieva sa však, že treba podrobnejšie posúdiť a preskúmať túto dohodu, jej kontext a 
budúce perspektívy. Vzhľadom na úlohu a právomoci Parlamentu v tejto oblasti spravodajca 
považuje za vhodné a potrebné, aby sa prijalo nelegislatívne uznesenie o tejto dohode, v 
ktorom sa uvedú úvahy a odporúčania, ktoré by Komisia mala zohľadniť počas obdobia 
platnosti súčasného protokolu (čo, žiaľ, v minulosti nie vždy spravila).

Okrem uvedených skutočností by chcel spravodajca zdôrazniť aj tieto otázky, ktoré si 
vyžadujú osobitnú pozornosť.

Dohoda musí presadzovať skutočný udržateľný rozvoj sektora rybolovu Guiney-Bissau, ako 
aj súvisiaceho priemyslu a činností a zvýšiť tak pridanú hodnotu, ktorá ostáva v krajine, 
z využívania vlastných prírodných zdrojov.

Je potrebné zlepšiť koordináciu medzi poskytovanou odvetvovou podporou podľa dohody o 
rybolove a nástrojmi dostupnými v rámci rozvojovej spolupráce, najmä Európskeho 
rozvojového fondu (ERF), buď prostredníctvom príslušných národných programov, alebo 
regionálnych programov pre západnú Afriku. Spravodajca využíva túto príležitosť, aby 
upozornil Komisiu na potrebu podporovať prostredníctvom ERF štúdie, projekty a 
vybudovanie infraštruktúry na podporu odvetvia rybolovu, a to najmä priemyselného 
rybárskeho prístavu s kapacitou na vylodenie, konzervovanie a spracovanie rýb. 

Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala prijať potrebné opatrenia – vrátane možnej 
revízie a zvýšenia prvku odvetvovej podpory v dohode a nájdenia nových a lepších spôsobov 
na zlepšenie miery čerpania tejto podpory – s cieľom zvrátiť trend nízkej miery využívania 
podpory v nedávnych desaťročiach. Treba vyvinúť trvalé úsilie o zabezpečenie toho, aby sa 
určitý pozitívny vývoj zaznamenaný v uplynulých rokoch mohol zintenzívniť v tom zmysle, 
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že prinesie hmatateľné a dlhodobé výsledky.

Podobne ako v prípade iných krajín v regióne sú potrebné podrobné a spoľahlivejšie údaje 
o úlovkoch, stave ochrany rybolovných zdrojov a stave ekosystémov vo všeobecnosti. 
Guinei-Bissau by sa mala podľa možností poskytnúť podpora, aby mohla rozvíjať vlastné 
kapacity na získavanie takýchto údajov. To isté platí pre dozorné a kontrolné kapacity 
výhradnej hospodárskej zóny Guiney-Bissau, keďže boj proti NNN (nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému) rybolovu je neustálou výzvou.

Spravodajca napokon zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal byť v každej fáze plne a 
bezodkladne informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu, jeho obnovenia a 
vykonávania, ako sa uvádza v nelegislatívnom uznesení pripojenom k tomuto odporúčaniu.
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20.12.2019

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou 
(2019 – 2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019– 2019/0090(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Caroline Roose

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou je zmiešaná dohoda, ktorá nadobudla platnosť 15. apríla 2008. 
Posledný protokol k dohode nadobudol platnosť 24. novembra 2014 a jeho platnosť sa 
skončila 23. novembra 2017.

Nový protokol, ktorý sa bude vzťahovať na obdobie 2019 – 2024, musí byť rovnako ako 
predchádzajúci protokol v súlade s nariadením o spoločnej rybárskej politike (SRP), ktorá 
kladie dôraz najmä na udržateľnosť rybolovu a dobrú správu a zároveň uznáva dôležitosť 
politickej súdržnosti medzi cieľmi SRP a cieľmi EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce.

Finančný príspevok vyčlenený na nový protokol predstavuje 15 600 000 EUR ročne. Táto 
celková suma je rozdelená na ročnú sumu 11 600 000 EUR na prístup k rybolovným zdrojom 
pre kategórie stanovené v protokole a 4 000 000 EUR ročne na podporu rozvoja sektorovej 
politiky rybolovu a modrého hospodárstva Guiney-Bissau.

Pokiaľ ide o odvetvovú podporu, treba poznamenať, že táto suma by mala umožniť prispievať 
k vykonávaniu národnej stratégie v oblasti rybolovu a modrého hospodárstva, a to najmä 
posilnením monitorovania a kontroly rybolovných činností a dohľadu nad nimi; prehlbovaním 
vedeckých poznatkov o rybolovných zdrojoch; podporou miestnych komunít, rozvojom 
infraštruktúry, posilnením medzinárodnej spolupráce a podporou modrého hospodárstva.  

Spravodajkyňa sa domnieva, že nový protokol má potenciál podporiť zodpovedné 
a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov a je v súlade s cieľmi dohôd o udržateľnom 
rybnom hospodárstve a rozvojovej spolupráci.

Spravodajkyňa trvá na tom, že je dôležité presadzovať ochranu ekosystémov a zachovávať 
populácie rýb nad úrovňami, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, 
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pretože početnejšie populácie rýb sú dôležitým predpokladom na to, aby sa pobrežné rybárske 
spoločenstvá v tretích krajinách mohli rozvíjať v súlade s dobrovoľnými usmerneniami FAO 
v oblasti udržateľného maloobjemového rybolovu. 

Väčší dôraz by sa mal klásť na posilnenie kontroly a dohľadu nad rybolovnými činnosťami 
s cieľom účinnejšie bojovať proti nezákonnému rybolovu.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil schválenie 
návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Guinejsko-bissauskou republikou (2019 – 
2024).



PE641.178v02-00 12/19 RR\1197472SK.docx

SK

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov Protokol, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu 
medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou 
(2019 – 2024)

Referenčné čísla 08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE)

Gestorský výbor PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE
15.7.2019

Spravodajkyňa výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum vymenovania

Caroline Roose
4.9.2019

Prerokovanie vo výbore 7.11.2019

Dátum prijatia 3.12.2019

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

21
2
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Pierrette 
Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa 
Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, 
Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, 
Tomas Tobé, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Rory Palmer, 
Caroline Roose, Carlos Zorrinho



RR\1197472SK.docx 13/19 PE641.178v02-00

SK

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM 
O STANOVISKO

21 +
PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

S&D Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

Renew Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

Verts/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

ECR Beata Kempa

ID Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

2 -
ID Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

0 0

Vysvetlenie použitých znakov:
+ : za
- : proti
0 : zdržali sa hlasovania



PE641.178v02-00 14/19 RR\1197472SK.docx

SK

26.11.2019

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZPOČET

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve 
v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou republikou 
(2019 – 2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-
bissauskou republikou1 nadobudla platnosť 15. apríla 2008. Komisia viedla rokovania s vládou 
Guinejsko-bissauskej republiky, ktoré vyústili do nového protokolu parafovaného 
15. novembra 2018, ktorým sa ruší predchádzajúci protokol, ktorého platnosť uplynula 
23. novembra 2017.

Nový protokol poskytuje plavidlám Únie rybolovné možnosti vo vodách Guiney-Bissau na 
základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami 
Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom 
protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2017) a na 
budúcnosť zameraného posúdenia vhodnosti nového protokolu. Obe vykonali externí 
odborníci. Protokol okrem toho umožní Európskej únii a Guinejsko-bissauskej republike, aby 
užšie spolupracovali na podpore zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v guinejsko-
bissauských vodách a úsilia Guiney-Bissau o budovanie modrého hospodárstva, a to v záujme 
oboch strán.

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

a) mraziarenské plavidlá na lov kreviet,

b) mraziarenské plavidlá na lov rýb a hlavonožcov,

c) plavidlá na lov malých pelagických druhov,

d) mraziarenské plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a lovnou šnúrou,

e) plavidlá na lov tuniakov udicou.

V prípade prvých troch kategórií sú rybolovné možnosti vyjadrené v rybolovnom úsilí na prvé 

1 Ú. v. EÚ L 342, 17.12.2007, s. 5.
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dva roky a v obmedzení výlovu na posledné tri roky.

Rokovanie o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu s Guineou-Bissau je 
súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu ku krajinám AKT a zohľadňujú sa v ňom 
predovšetkým ciele Únie v oblasti dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv. 
Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov od dátumu predbežného vykonávania.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 15 600 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

 ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom pre kategórie stanovené v protokole vo výške 
11 600 000 EUR počas celého obdobia platnosti protokolu;

 podpora rozvoja guinejsko-bissauskej sektorovej politiky rybolovu a modrého 
hospodárstva vo výške 4 000 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu. Táto 
podpora je v súlade s cieľmi vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia 
vnútrozemských a morských rybolovných zdrojov na celé obdobie platnosti protokolu.

Prispeje k vykonávaniu národnej stratégie rybárstva a modrého hospodárstva. Jej cieľom je 
udržateľné riadenie rybolovných zdrojov a rozvoj odvetvia, najmä: - posilnením: i) 
monitorovania a kontroly rybolovných činností a dohľadu nad nimi (vrátane inštalácie  
elektronického nahlasovania úlovkov (ERS) a jeho uvedenia do prevádzky); ii) zberu 
a spracovania údajov na vedecké účely, ako aj analytických a hodnotiacich kapacít v oblasti 
rybolovných zdrojov a rybolovu; iii) kapacít zainteresovaných strán v oblasti rybolovu; iv) 
medzinárodnej spolupráce; - podporou maloobjemového tradičného rybolovu; zlepšením 
podmienok pre vývoz produktov rybolovu a podporou investícií do tohto odvetvia; rozvojom 
infraštruktúry súvisiacej s rybolovom; podporou modrého hospodárstva a rozvojom 
akvakultúry.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci 
každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka 
ešte neboli v platnosti2.

Komisia by bola splnomocnená schvaľovať v mene Únie zmeny protokolu, ktoré má prijať 
spoločný výbor zriadený podľa dohody o partnerstve.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil 
Parlamentu udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve 
v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskym spoločenstvom a Guinejsko-bissauskou 
republikou a Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu.

2 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach (2013/C 373/01).
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