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PR_CNS_art83am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl žvejybos pietų Indijos 
vandenyne sudarymo Europos bendrijos vardu
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2007)0831),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį ir 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0047/2008),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 35 straipsnius bei 83 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0000/2008),

1. pritaria pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį 
kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos 
pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 
straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį 
kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos 
pastraipos pirmuoju sakiniu ir 300 
straipsnio 3 dalies antrąja pastraipa,

Or. fr
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AIŠKINAMOJI DALIS

2000 m. pietų Indijos vandenyne žvejojančios valstybės ėmėsi iniciatyvos sukurti naują 
regioninės žuvininkystės organizaciją (Susitarimas dėl žvejybos pietų Indijos vandenyne, 
toliau − SŽPIV).

Po penkių tarpvyriausybinių konferencijų (paskutinė vyko 2005 m. balandžio mėn. 
Mombasoje, Kenijoje) suinteresuotosios šalys pasiekė susitarimą dėl žvejybos susitarimo 
projekto. Šis tekstas po to, kai jį peržiūrėjo redakcinė grupė, tapo galutiniu ir buvo priimtas, o 
2006 m. liepos 7 d. pateiktas diplomatinėje konferencijoje Romoje pasirašyti.

Bendrija turi žvejybos interesų pietų Indijos vandenyne, ji taip pat yra Reunjono salos 
atstovaujama pakrantės valstybė. Taigi Bendrija privalo pagal JT jūrų teisės konvencijos 
sąlygas bendradarbiauti su kitomis suinteresuotosiomis šalimis valdant ir išsaugojant regiono 
išteklius. 2006 m. liepos 7 d. Bendrija pasirašė SŽPIV laikydamasi 2006 m. liepos 6 d. 
Tarybos priimto Tarybos sprendimo Nr. 2006/496/EB.

2007 m. gruodžio 21 d. Europos Komisija perdavė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo 
dėl Susitarimo dėl žvejybos pietinėje Indijos vandenyno dalyje pasirašymo Europos bendrijos 
vardu.

2008 m. sausio 30 d. Taryba nusprendė konsultuotis su Parlamentu dėl šio susitarimo ir mums 
perdavė prašymą dėl konsultacijos.

2008 m. vasario 3 d. mūsų komitetas paprašė Teisės reikalų komiteto patikrinti pasiūlymo 
teisinį pagrindą, nes, mūsų manymu, reikėtų ne konsultacijos, bet pritarimo (EP darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnis).

Teisės reikalų komitetas 2008 m. vasario 26 d. posėdyje patenkino mūsų prašymą ir pareiškė, 
kad iš tiesų turėtų būti taikoma pritarimo procedūra, kadangi tarptautiniame susitarime 
numatyta  speciali institucinė struktūra (sukurti pavaldžias institucijas, kurios priims svarbius 
sprendimus).

7 STRAIPSNIS – PAVALDŽIOS INSTITUCIJOS
1. Šalių Susirinkimas įsteigia nuolatinį mokslinį komitetą, kuris, jeigu šalių Susirinkimas 

nenusprendžia kitaip, renkasi rečiausiai vieną kartą per metus, pageidautina prieš šalių 
Susirinkimą, vadovaujantis šiomis nuostatomis:
a) mokslinio komiteto funkcijos yra tokios:

i) vykdyti žuvininkystės išteklių mokslinį vertinimą ir nustatyti žvejybos 
poveikį jūrų aplinkai, atsižvelgiant į šio rajono aplinkos ir 
okeanografijos savybes ir atitinkamos mokslinių tyrimų veiklos 
rezultatus;

ii) raginti ir skatinti bendradarbiavimą atliekant mokslinius tyrimus, kad 
būtų pagerintos žinios apie žuvininkystės išteklių padėtį;



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

LT

iii) teikti mokslinius patarimus ir rekomendacijas šalių Susirinkimui, kad 
pastarasis galėtų suformuluoti 6 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas 
išsaugojimo ir valdymo priemones;

iv) teikti mokslinius patarimus ir rekomendacijas šalių Susirinkimui, kad 
pastarasis galėtų suformuluoti žvejybinės veiklos monitoringo 
priemones;

v) teikti mokslinius patarimus ir rekomendacijas šalių Susirinkimui apie 
atitinkamus standartus ir žvejybinių duomenų rinkimo ir keitimosi jais 
formatą; ir

vi) visos kitos mokslinės funkcijos, dėl kurių nusprendžia šalių 
Susirinkimas;

b) rengdamas patarimus ir rekomendacijas mokslinis komitetas atsižvelgia į 
pietvakarinės Indijos vandenyno dalies žvejybos komisijos, taip pat kitų 
svarbių mokslinių tyrimų organizacijų ir regioninių žvejybos valdymų 
organizacijų darbą.

2. Įgyvendinus 6 straipsnyje nurodytas priemones, šalių Susirinkimas įsteigia atitikties 
komitetą, kuris patikrina priemonių įgyvendinimą ir atitiktį reikalavimams. Atitikties 
komitetas susirenka kartu su šalių Susirinkimu, kaip numatyta darbo tvarkos 
taisyklėse, ir šalių Susirinkimui teikia ataskaitas, patarimus ir rekomendacijas.

3. Šalių Susirinkimas taip pat gali steigti visus reikalingus laikinus, specialius arba 
nuolatinius komitetus, kurie tirtų ir praneštų apie visus klausimus, susijusius su šio 
Susitarimo tikslų įgyvendinimu, ir darbo grupes, kurios tirtų ir teiktų rekomendacijas 
dėl konkrečių techninių problemų.

Vadovaujantis EB sutarties 37 straipsniu ir 300 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 3 dalies 
antra pastraipa, turėtų būti taikoma pritarimo procedūra.

Todėl reikės iš dalies pakeisti pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl žvejybos 
pietinėje Indijos vandenyno dalyje pasirašymo Europos bendrijos vardu teisinį pagrindą.
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