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Véleménytervezet (PE 370.190v01-00)
Thierry Cornillet
az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között létrejött halászati partnerségi 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat (COM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Anders Wijkman

Módosítás: 2
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Nyugat-Szahara Marokkó általi 
elfoglalását egyetlen állam sem ismerte el, 
továbbá sérti a Nemzetközi Bíróság, az 
ENSZ és az Afrikai Unió határozatait. 
Marokkónak nincs joga Nyugat-Szahara 
nevében megállapodásokat kötni. Éppen 
ezért Nyugat-Szahara partjainak 
lehalászását nem szabad belevenni az 
Európai Közösség és a Marokkói Királyság 
között létrejött halászati partnerségi 
megállapodásba.

Or. en

Indokolás

Nyugat-Szahara Marokkó általi elfoglalását egyetlen állam sem ismerte el, továbbá sérti a 
Nemzetközi Bíróság, az ENSZ és az Afrikai Unió határozatait. Marokkónak nincs joga 
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Nyugat-Szahara nevében megállapodásokat kötni. Éppen ezért Nyugat-Szahara partjainak 
lehalászását nem szabad belevenni az Európai Közösség és a Marokkói Királyság között 
létrejött halászati partnerségi megállapodásba.

Módosítás, előterjesztette: Hélène Goudin

Módosítás: 3
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A Marokkói Királysággal kötött 
megállapodás magában foglalja a Nyugat-
Szahara és annak lakosai birtokában lévő 
halászati jogokat is. A Nyugat-Szahara 
területén keletkezett bevételek ezért Nyugat-
Szahara népét illetik meg.

Or. sv

Indokolás

Ésszerű az az elvárás, hogy a Marokkói Királyság által a Nyugat-Szaharához tartozó 
halászati jogok eladásából származó bevételek Nyugat-Szaharát és annak népét illessék meg.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Hélène Aubert

Módosítás: 4
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A nemzetközi jog nem ismeri el a 
Marokkói Királyság fennhatóságát és 
joghatóságát az északi szélesség 27o 40'-től 
délre fekvő, Nyugat-Szahara néven ismert 
területek és vizek felett.

Or. en

Indokolás

Marokkó kizárólagos gazdasági övezetének déli határa a 27° 40' szélességi fok. A Polisario 
Front, amely a szaharai nép nemzetközileg elismert képviselője, elítélte Nyugat-Szahara 
vizeinek az egyezménybe való bevételét, ezért erre utalni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Hélène Aubert

Módosítás: 5
1a. cikk(új)

1a. cikk
Az e megállapodás szerint engedélyezett 
halászati tevékenység az északi szélesség 
27o 40'-től északra lévő vizekre 
korlátozódik.

Or. en

Indokolás

Marokkó kizárólagos gazdasági övezetének déli határa a 27° 40' szélességi fok. A Polisario 
Front, amely a szaharai nép nemzetközileg elismert képviselője, elítélte Nyugat-Szahara 
vizeinek az egyezménybe való bevételét, ezért erre utalni kell.

Módosítás, előterjesztette: Hélène Goudin

Módosítás: 6
3a. cikk (új)

3a. cikk
A megállapodásból eredően haszonra szert 
tevő hajóknak kell fedezniük a 
megállapodással járó költségek összességét. 
A hajók befizetéseinek arányban kell 
állniuk a halászott halmennyiséggel.

Or. sv

Indokolás

Ésszerű javaslat, hogy a megállapodással járó költségeket a halászati megállapodásból 
hasznot húzó hajók fizessék.

Módosítás, előterjesztette: Hélène Goudin

Módosítás: 7
4a. cikk (új)

4a. cikk
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Az Európai Parlament megjegyzi, hogy 
számos szervezet bírálta az EU halászati 
megállapodásait. Kritikával illették többek 
között azt, hogy a megállapodások nem 
mozdítják elő a fenntartható fejlődést, és 
elsősorban az Unió érdekeit szolgálják. Az 
Európai Parlament komolyan veszi ezeket a 
bírálatokat, ezért javasolja a harmadik 
országokkal kötött halászati 
megállapodások azonnali felülvizsgálatát. 
Amennyiben a halászati megállapodások 
kedvezőtlen hatással vannak a fenntartható 
fejlődésre, a helyi halászati forrásokra vagy 
a helyi partvidéki lakosságra, a 
megállapodások morális szempontból 
tarthatatlanok.

Or. sv

Indokolás

A fenntartható fejlődés és a segélyezés területén tevékenykedő számos elismert szervezet 
kritikával illette az EU halászati megállapodásait. Ezek közé tartozik a Természetvédelmi 
Világalap (WWF) és a svéd SIDA szervezet is. Ezeket a kritikákat komolyan kell venni.


