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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean
(KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2007)0831),

– der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

– der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for 
Rådets høring af Parlamentet (C6-0047/2008),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, artikel 35 og artikel 83, stk. 7,

– der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6-0000/2008),

1. godkender forslag til Rådets afgørelse som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 sammenholdt med artikel 300, 
stk. 2, første afsnit, første punktum, og 
artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37 sammenholdt med artikel 300, 
stk. 2, første afsnit, første punktum, og 
artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

Or. fr
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I 2000 tog fiskeristaterne i den sydlige del af Det Indiske Ocean de første skridt til at oprette 
en ny regional fiskeriorganisation (fiskeriaftale for det sydlige Indiske Ocean).

Efter fem mellemstatslige konferencer (den seneste fandt sted i Mombasa, Kenya, i april 
2005) nåede parterne til enighed om et udkast til fiskeriaftale. Denne tekst blev gennemgået af 
en redaktionsgruppe og udgjorde derefter den endelige tekst, der blev vedtaget og åbnet til 
undertegnelse på en diplomatisk konference i Rom den 7. juli 2006.

Fællesskabet har fiskeriinteresser i det sydlige Indiske Ocean og betragtes på grund af øen 
Réunion også som en kyststat. Fællesskabet er derfor i medfør af FN’s havretskonvention 
forpligtet til at samarbejde med andre berørte parter om forvaltning og bevarelse af regionens 
ressourcer. Fællesskabet undertegnede den 7. juli 2006 fiskeriaftalen for det sydlige Indiske 
Ocean, jf. Rådets afgørelse 2006/496/EF af 6. juli 2006.

Den 21. december 2007 forelagde Kommissionen Rådet et forslag til Rådets afgørelse om 
indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af fiskeriaftalen for det sydlige Indiske 
Ocean.

Rådet besluttede den 30. januar 2008 at foretage en høring af Europa-Parlamentet om denne 
aftale og sendte en anmodning om høring.

Den 3. februar 2008 anmodede udvalget Retsudvalget om at efterprøve denne sags 
retsgrundlag, da der muligvis ikke var tale om en høring, men om en samstemmende udtalelse 
(artikel 35 i EP’s forretningsorden).

På mødet den 26. februar 2008 imødekom Retsudvalget anmodningen og meddelte, at der 
faktisk var tale om en samstemmende udtalelse, fordi der i den internationale aftale er fastsat 
en specifik institutionel ramme (oprettelse af underorganer, som træffer vigtige beslutninger):

”ARTIKEL 7 – UNDERORGANER
1. Partsmødet opretter en stående videnskabelig komité, som, medmindre partsmødet 

bestemmer andet, holder møde mindst én gang om året, om muligt forud for et 
partsmøde, i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser:
a) Den Videnskabelige Komités opgaver er:

i) at foretage en videnskabelig vurdering af fiskeriressourcerne og 
fiskeriets påvirkning af havmiljøet, under hensyntagen til områdets 
miljømæssige og oceanografiske forhold og relevante 
forskningsresultater

ii) at støtte og fremme samarbejde om videnskabelig forskning med det 
formål at opnå øget viden om fiskeriressourcernes tilstand
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iii) at give partsmødet videnskabelig rådgivning og anbefalinger med 
henblik på udarbejdelsen af bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger 
som anført i artikel 6, stk. 1, litra d)

iv) at give partsmødet rådgivning og anbefalinger vedrørende 
udarbejdelsen af foranstaltninger til overvågning af fiskeriaktiviteter

v) at give partsmødet videnskabelig rådgivning og anbefalinger 
vedrørende passende normer og formater for indsamling og udveksling 
af fiskeridata og

vi) at varetage andre opgaver, som partsmødet måtte fastsætte.

b) Ved udviklingen af rådgivning og anbefalinger tager Den Videnskabelige 
Komité hensyn til arbejdet i Fiskerikommissionen for det sydvestlige Indiske 
Ocean såvel som arbejdet i andre relevante forskningsorganisationer og 
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

2. Når de i artikel 6 omhandlede foranstaltninger er truffet, nedsætter partsmødet en 
tilsynskomité, der skal kontrollere, at foranstaltningerne gennemføres og følges. 
Tilsynskomitéen mødes i tilknytning til partsmøderne som fastsat i forretningsordenen 
og rapporterer til partsmødet og giver dette rådgivning og anbefalinger.

3. Partsmødet kan også efter behov nedsætte midlertidige, særlige eller stående komitéer, 
som skal undersøge og rapportere om spørgsmål i tilknytning til gennemførelsen af 
målene med denne aftale, og arbejdsgrupper, som skal undersøge og afgive 
anbefalinger om særlige tekniske problemer.”

I henhold til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2, første afsnit, og artikel 300, stk. 3, 
andet afsnit, er proceduren for samstemmende udtalelse relevant.  

Derfor vil det være nødvendigt at udarbejde et ændringsforslag vedrørende retsgrundlaget for 
forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af 
fiskeriaftalen for det sydlige Indiske Ocean.
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