
PR\713423EL.doc PE404.388v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Αλιείας

2007/0285(CNS)

27.5.2008

*
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της σύναψης, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου 
Ινδικού Ωκεανού
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Philippe Morillon



PE404.388v01-00 2/7 PR\713423EL.doc

EL

PR_CNS_art83am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου περί της σύναψης, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2007)0831),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 37 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0047/2008),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και εγκρίνει τη 
σύναψη της συμφωνίας·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση 
και παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 37 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση 
και παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο,

Or. fr
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το 2000, τα αλιευτικά κράτη του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού ανέλαβαν την πρωτοβουλία να 
δημιουργήσουν νέο περιφερειακό αλιευτικό οργανισμό (αλιευτική συμφωνία του Νοτίου 
Ινδικού Ωκεανού).

Ύστερα από πέντε διακυβερνητικές διασκέψεις, εκ των οποίων η τελευταία 
πραγματοποιήθηκε στη Μομπάσα της Κένυας τον Απρίλιο του 2005, συνομολογήθηκε σχέδιο 
αλιευτικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Το εν λόγω κείμενο, 
αναθεωρημένο από συντακτική ομάδα, αποτέλεσε το τελικό κείμενο το οποίο εγκρίθηκε και 
κατόπιν κατατέθηκε προς υπογραφή κατά τη διάρκεια διπλωματικής διάσκεψης η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη στις 7 Ιουλίου 2006.

Η Κοινότητα έχει αλιευτικά συμφέροντα στο Νότιο Ινδικό Ωκεανό και είναι επίσης παράκτιο 
κράτος λόγω της Νήσου Ρεϋνιόν. Συνεπώς, η Κοινότητα είναι υποχρεωμένη, βάσει των όρων 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, να συνεργαστεί με τα 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τη διαχείριση και τη διατήρηση των πόρων της περιοχής. Η 
Κοινότητα υπέγραψε τη συμφωνία SIOFA στις 7 Ιουλίου 2006, σύμφωνα με την απόφαση 
αριθ. 2006/496/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2006.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2007, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο πρόταση απόφασης του 
Συμβουλίου περί της σύναψης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής 
συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού.

Στις 30 Ιανουαρίου 2008 το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη συμφωνία αυτή και μας διαβίβασε αίτηση για διαβούλευση.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2008, η επιτροπή μας ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
ελέγξει την ορθότητα της νομικής βάσης στην περίπτωση αυτή, επειδή είχαμε την άποψη  ότι 
δεν επρόκειτο για διαβούλευση αλλά για σύμφωνη γνώμη (άρθρο 35 του Κανονισμού ΕΚ) .

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Φεβρουαρίου  2008,  έδωσε 
συνέχεια στο αίτημά μας αναγνωρίζοντας ότι πράγματι επρόκειτο σαφώς για σύμφωνη 
γνώμη, και τούτο διότι, στη διεθνή συμφωνία, προβλέπεται ειδικό θεσμικό πλαίσιο 
(δημιουργία επικουρικών οργάνων τα οποία θα παίρνουν σημαντικές αποφάσεις). 

Άρθρο 7 – Επικουρικά όργανα
1. Η συνέλευση των μερών συγκροτεί Μόνιμη επιστημονική επιτροπή η οποία 

συνέρχεται, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν διαφορετικά, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως και κατά προτίμηση πριν από τη συνέλευση των 
μερών, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
α) τα καθήκοντα της επιστημονικής επιτροπής είναι τα εξής:

(i) η διεξαγωγή της επιστημονικής αξιολόγησης των αλιευτικών πόρων 
και των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών και ωκεανογραφικών 
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χαρακτηριστικών της περιοχής και των αποτελεσμάτων των συναφών 
επιστημονικών ερευνών·

(ii) η ενθάρρυνση και η προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της 
επιστημονικής έρευνας με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων για την 
κατάσταση των αλιευτικών πόρων·

(iii) η παροχή επιστημονικών συμβουλών και συστάσεων στη Συνέλευση 
των μερών για τη διατύπωση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο δ)·

(iv) η παροχή επιστημονικών συμβουλών και συστάσεων στη Συνέλευση 
των μερών για τη διατύπωση μέτρων σχετικά με την παρακολούθηση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων·

(v) παρέχει στη Συνέλευση των μερών επιστημονικές συμβουλές και 
συστάσεις σχετικά με τα κατάλληλα πρότυπα και  την κατάλληλη 
μορφή  για τη συλλογή και την ανταλλαγή στοιχείων για την αλιεία·  
και

(vi) οποιαδήποτε άλλα επιστημονικά καθήκοντα αποφασίσει η Συνέλευση 
των μερών·

β) κατά τη διατύπωση των συμβουλών και των συστάσεων, η Επιστημονική 
επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εργασίες της Επιτροπής Αλιείας του 
Νοτιοδυτικού Ινδικού Ωκεανού καθώς και άλλων συναφών ερευνητικών 
οργανισμών και περιφερειακών οργανισμών διαχείρισης της αλιείας.

2. Μετά τη θέσπιση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 6, η Συνέλευση των μερών 
συγκροτεί Επιτροπή συμμόρφωσης για την επαλήθευση της εφαρμογής και της 
συμμόρφωσης με τα εν λόγω μέτρα. Η Επιτροπή συμμόρφωσης συνέρχεται σε 
συνδυασμό με τη Συνέλευση των μερών, βάσει των προβλεπόμενων στον εσωτερικό 
κανονισμό, και αναφέρει, συμβουλεύει και υποβάλλει συστάσεις στη Συνέλευση των 
μερών.

3. Η Συνέλευση των μερών μπορεί να συγκροτήσει επίσης και όσες προσωρινές, ειδικές 
ή μόνιμες επιτροπές απαιτηθούν προκειμένου να μελετήσουν και να υποβάλουν 
εκθέσεις επί θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή των στόχων της παρούσας 
συμφωνίας καθώς και ομάδες εργασίας για να μελετήσουν και να υποβάλουν 
προτάσεις επί ειδικών τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 300, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, και  παράγραφος 3, δεύτερο 
εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ, η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης είναι η ενδεδειγμένη.

Κατά συνέπειαν, απαιτείται  τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης απόφασης του 
Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής  
συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού.
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