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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Comore-szigeteki Unió között létrejött halászati partnerségi 
megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2006)0096 – C6-0103/2006 – 2006/0032(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2006)0096)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és a 300. cikke (2) bekezdésére,

– tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek 
megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0103/2006),

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

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a 
Fejlesztési Bizottság véleményeire (A6–0000/2006),

1. elfogadja a Bizottság javaslatát;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok és a Comore-szigeteki Unió kormányainak és parlamentjeinek.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió és a Comore-i Iszlám Köztársaság között 1988-ban írtak alá halászati 
megállapodást. A felek által 2004. november 24-én parafált, 7 éves időszakokra 
meghosszabbítható jelen partnerségi megállapodás hatályon kívül helyezi és felváltja az 1988-
as megállapodást. A 2005. január 1-től 2010. decemberig érvényben lévő csatolt 
jegyzőkönyvet a Parlament 2005 októberében fogadta el külön eljárás keretében.

Az előadó csak sajnálni tudja az Európai Parlament alárendelt szerepét ebben az eljárásban. A 
jogalkotási javaslatot a jegyzőkönyvvel egyidőben kellett volna megvizsgálni, amelyről annak 
idején Carmen Fraga Estévez kitűnő jelentést készített (A6-0260/2005 végleges), amelynek 
indokolása pontosan elemezte jelen partnerségi megállapodás gazdasági és szociális politikáit.

A kérdéses jelentés illeszkedik a közös halászati politika külső dimenziójának új, 
„partnerségi” megközelítéséhez, amint azt a Bizottság az Európai Parlamentnek javasolta, és 
amit a Tanács 2004. júniusi következtetéseiben elfogadott. A partnerségi megállapodások fel 
fogják váltani a régi kétoldalú halászati megállapodásokat – amelyeket eddig a forrásokhoz 
való hozzáférést biztosító megállapodásoknak tekintettek – annak érdekében, hogy jobban 
hozzájáruljanak a halászati, a környezetvédelmi és az együttműködési és fejlesztési politika 
célkitűzései koherenciájának. A cél az európai halászati ágazat érdekei védelmének és a 
távolabbi halászati flotta fenntartásának összeegyeztetése, a felelős és fenntartható halászat 
elveinek tiszteletben tartása mellett, annak elősegítésével, hogy a fejlődő országok 
kihasználhassák tengeri erőforrásaikat, növelhessék a helyi hozzáadott értéket és a lehető 
legméltányosabb árat kapják a közösségi flottáktól a hozzáférési jogokért.

Tekintve, hogy egy súlyos gazdasági és szociális fejlődési problémákkal küzdő kis országgal 
megkötött megállapodásról van szó, az előadó megfelelőnek tartja a megállapodást vezető 
elveket, célkitűzéseket és alkalmazási intézkedéseket, amelyeket a végrehajtás érdekében 
annak rendelkezései tartalmaznak.

Az előadó megelégedéssel hangsúlyozza a comorei szuverenitás teljes mértékű tiszteletben 
tartásának kifejezését valamennyi, a megállapodás keretében meghozandó intézkedésben, és 
üdvözli a felek közötti állandó politikai párbeszédre helyezett hangsúlyt, történjen az 
közvetlenül vagy az illetékes nemzetközi szervezetek útján, az olyan hatáskörök átadása és 
megosztása érdekében, amelyek biztosíthatják a halászati források felelős igazgatását, a 
halászati ágazat fejlődését Comore-i szigeteken, valamint a közösségi és comorei gazdasági 
szereplők együttműködésének ösztönzését.

Mindezen okokból felkérik az Európai Parlamentet, hogy adja politikai jóváhagyását a 
kérdéses megállapodáshoz.


