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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu 
jménem Evropského společenství (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))
(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2007)0831),

– s ohledem na článek 37 a na čl. 300 odst. 2 první pododstavec Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C6–0047/2008),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu, 

– s ohledem na články 51, 35 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření této dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 
prvním pododstavcem první větou a odst. 3 
prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 37 této smlouvy, ve spojení s čl. 
300 odst. 2 první pododstavcem první 
větou a čl. 300 odst. 3 druhým
pododstavcem této smlouvy,

Or. fr
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

V roce 2000 daly státy provozující rybolov v jižním Indickém oceánu podnět ke zřízení nové 
regionální organizace pro rybolov (Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu).

Po pěti mezivládních konferencích (z nichž poslední se konala v Mombase v Keni v dubnu 
2005) dosáhly zúčastněné strany shody ohledně předlohy dohody o rybolovu. Toto znění 
představuje po úpravách provedených redakční skupinou znění konečné, které bylo přijato 
a poté otevřeno k podpisu na diplomatické konferenci v Římě dne 7. července 2006.

Společenství má rybolovné zájmy v jižním Indickém oceánu a vzhledem k ostrovu Réunion je 
rovněž pobřežním státem. Společenství má proto podle podmínek Úmluvy OSN o mořském 
právu povinnost spolupracovat s dalšími zúčastněnými stranami na zachování a řízení zdrojů 
tohoto regionu. Společenství podepsalo Dohodu o rybolovu v jižním Indickém oceánu dne 
7. července 2006 v souladu s rozhodnutím Rady č. 2006/496/ES přijatým dne 
6. července 2006.

Dne 21. prosince 2007 Evropská komise předala Radě návrh rozhodnutí Rady týkající se 
uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství.

Rada dne 30. ledna 2008 rozhodla, že bude tuto dohodu konzultovat s Parlamentem, 
a předložila žádost o konzultaci.

Dne 3. února 2008 Výbor pro rybolov požádal Výbor pro právní záležitosti o ověření
právního základu této záležitosti, neboť se domnívá, že se nejednalo o konzultaci, ale o postup 
souhlasu (článek 35 jednacího řádu EP).

Výbor pro právní záležitosti na své schůzi dne 26. února 2008 této žádosti vyhověl a prohlásil, 
že se skutečně jedná o postup souhlasu, a to s tím, že v mezinárodní dohodě je stanoven 
zvláštní institucionální rámec (vytvoření pomocných orgánů, které budou přijímat významná 
rozhodnutí).

ČLÁNEK 7 – POMOCNÉ ORGÁNY
1. Zasedání smluvních stran zřídí stálý vědecký výbor, který bude zasedat, nerozhodne-li 

zasedání smluvních stran jinak, nejméně jednou ročně, a pokud možno před zasedáním 
smluvních stran v souladu s těmito ustanoveními:
a) činnost vědeckého výboru zahrnuje:

(i) provádění vědeckého posouzení rybolovných zdrojů a dopadu rybolovu 
na mořské prostředí s přihlédnutím k environmentálním 
a oceánografickým parametrům dané oblasti a výsledkům příslušného 
vědeckého výzkumu;

(ii) podněcování a podporu spolupráce ve vědeckém výzkumu s cílem 
zlepšit poznatky o stavu rybolovných zdrojů;
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(iii) poskytování vědeckého poradenství a doporučení pro zasedání 
smluvních stran v zájmu vypracování opatření pro zachování a řízení 
uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. d);

(iv) poskytování vědeckého poradenství a doporučení na zasedání 
smluvních stran v zájmu vypracování opatření ohledně sledování 
rybolovných činností;

(v) poskytování vědeckého poradenství a doporučení na zasedání 
smluvních stran týkajících se vhodných norem a formátů pro 
shromažďování údajů o rybolovu a jejich výměnu; a

(vi) jakoukoli jinou vědeckou činnost, o níž může zasedání smluvních stran 
rozhodnout;

b) při tvorbě poradenství a doporučení zohlední vědecký výbor činnost Výboru 
pro rybolov v jihozápadním Indickém oceánu, jakož i činnost dalších 
příslušných výzkumných organizací a regionálních organizací pro řízení 
rybolovu.

2. Zasedání smluvních stran ustaví výbor pro kontrolu plnění, který má prověřit řádné 
provádění a dodržování opatření, na něž se odkazuje v článku 6, jakmile budou tato 
opatření přijata. Schůze výboru pro kontrolu plnění se podle jednacího řádu konají 
současně se zasedáním smluvních stran, přičemž výbor podává zasedání smluvních 
stran zprávy o své činnosti, poskytuje poradenství a vydává doporučení.

3. Zasedání smluvních stran může rovněž podle potřeby zřídit dočasné, zvláštní nebo 
stálé výbory, které by zkoumaly otázky ohledně provádění cílů této dohody a podávaly 
o nich zprávy, a může zřídit i pracovní skupiny, které by se zabývaly zvláštními 
technickými problémy a vydávaly k nim doporučení.

V souladu s článkem 37 a čl. 300 odst. 2 první pododstavec a odst. 3 druhý pododstavec 
Smlouvy o ES je vhodné použít postup souhlasu.

Bude proto třeba předložit pozměňovací návrh k právnímu základu návrhu rozhodnutí Rady 
o uzavření Dohody o rybolovu v jižním Indickém oceánu jménem Evropského společenství.
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