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ELFOGADOTT SZÖVEGEK 

P8_TA(2015)0030 

Az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati 

partnerségi megállapodás  *** 

Az Európai Parlament 2015. február  11-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a 

Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és 

végrehajtási jegyzőkönyvének az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló 

tanácsi határozat tervezetéről (12812/2014 – C8-0276/2014 – 2014/0238(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (12812/2014), 

– tekintettel az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati 

partnerségi megállapodás tervezetére (12830/2014), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével és 218. cikke 

(6) bekezdésének második albekezdése a) pontjával összhangban a Tanács által 

benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0276/2014), 

– tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére, 99. cikkének (2) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására, valamint a Fejlesztési Bizottság és a 

Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0010/2015), 

1. egyetért a megállapodás megkötésével; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 7. cikke 

értelmében létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, 

valamint az új jegyzőkönyv 4. cikkében említett többéves ágazati programot; 

3. kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként 

történő részvételét a vegyes bizottság ülésein; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy még a jelenlegi megállapodás hatályának lejárta és a 

jövőbeli megállapodásról szóló tárgyalások megkezdése előtt utólagos jelentés 



 

 

formájában küldjön a Parlamentnek és a Tanácsnak részletes tájékoztatást a 

megállapodás költségeiről és hasznáról;  

5. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be a Parlamentnek éves jelentéseket a 

megállapodás – különösen az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv 4. cikkében 

említett többéves program vonatkozásában történő – végrehajtásáról, valamint kéri, 

hogy ezek részletezzék a megállapodás értelmében rendelkezésre bocsátott források 

felhasználásának módját;    

6. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. 

cikkének (2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. 

cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul 

és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és megújításával 

kapcsolatos eljárások valamennyi szakaszában; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy különösen törekedjen a helyi irányítás és 

elszámoltathatóság előmozdítására, valamint a megfelelő információk a 

megállapodásban és annak végrehajtásában érdekelt valamennyi helyi szereplőhöz 

történő eljuttatásának megkönnyítésére;  

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Szenegáli Köztársaság kormányának 

és parlamentjének. 

 


