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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz 
Nolīgumu par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2007)0831),

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

– ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir 
apspriedusies (C6-0047/2008),

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 35. pantu un 83. panta 7. punktu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0000/2008),

1. apstiprina grozīto priekšlikumu Padomes regulai un apstiprina nolīguma noslēgšanu;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 
300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo 
teikumu un 300. panta 3. punkta pirmo 
daļu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 37. pantu saistībā ar 
300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo 
teikumu un 300. panta 3. punkta otro daļu,

Or. fr
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PASKAIDROJUMS

Indijas okeāna dienvidu reģiona valstis, kurās zvejniecībai ir svarīga nozīme, 2000. gadā nāca 
klajā ar iniciatīvu nodibināt jaunu reģionālu zivsaimniecības organizāciju (Nolīgums par 
zveju Indijas okeāna dienvidu daļā).

Pēc piecām starpvaldību konferencēm, no kurām pēdējā notika 2005. gada aprīlī Mombasā, 
Kenijā, ieinteresētās personas panāca vienošanos par Zvejas nolīguma projektu. Attiecīgais 
teksts pēc tam, kad to bija pārskatījusi redaktoru grupa, ir galīgā redakcija, kas tika pieņemta 
un tad darīta pieejama parakstīšanai diplomātiskajā konferencē Romā 2006. gada 7. jūlijā.

Kopienai ir zvejas intereses Indijas okeāna dienvidu daļā un — Reinjonas salas vārdā — arī 
piekrastes valsts statuss. Tādēļ saskaņā ar ANO Jūras tiesību konvenciju Kopienas pienākums 
ir sadarboties ar citām ieinteresētajām personām reģiona resursu pārvaldībā un saglabāšanā.
Kopiena 2006. gada 7. jūlijā parakstīja SIOFA nolīgumu saskaņā ar Padomes 
Lēmumu 2006/496/EK, kuru Padome pieņēma 2006. gada 6. jūlijā.

Eiropas Komisija 2007. gada 21. decembrī nosūtīja Padomei priekšlikumu Padomes 
lēmumam par to, ka Eiropas Kopienas vārdā noslēdz Nolīgumu par zveju Indijas okeāna 
dienvidu daļā.

Padome 2008. gada 30. janvārī nolēma par šo nolīgumu apspriesties ar Parlamentu un mums 
nosūtīja pieprasījumu apspriesties.

Mūsu komiteja 2008. gada 3. februārī lūdza Juridisko komiteju pārbaudīt šī dokumenta 
juridisko pamatu, jo mēs uzskatījām, ka bija jāpiemēro piekrišanas procedūra, nevis apspriežu 
procedūra (EP Reglamenta 35. pants).

Juridiskā komiteja 2008. gada 26. februāra sanāksmē izskatīja mūsu pieprasījumu un 
paziņoja, ka tiešām bija jāpiemēro piekrišanas procedūra, ņemot vērā to, ka starptautiskajā 
nolīgumā ir paredzēta īpašas iestāžu sistēmas izveide (palīgstruktūru izveide, kas pieņems 
būtiskus lēmumus).

7. PANTS – PALĪGSTRUKTŪRAS
1. Līgumslēdzēju pušu sanāksme izveido pastāvīgu Zinātnisko komiteju, kuru sasauc —

ja Līgumslēdzēju pušu sanāksme nenolemj citādi — vismaz vienu reizi gadā, vēlams 
pirms Līgumslēdzēju pušu sanāksmes, saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a) Zinātniskā komiteja:

i) sniedz zinātnisku vērtējumu par zvejas resursiem un zvejas ietekmi uz 
jūras vidi, ņemot vērā Apgabala ekoloģiskās un okeanogrāfiskās 
pazīmes un attiecīgo zinātnisko pētījumu rezultātus,

ii) veicina un atbalsta zinātniski pētniecisko sadarbību, lai pilnveidotu 
zināšanas par zvejas resursu stāvokli,
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iii) sniedz Līgumslēdzēju pušu sanāksmei zinātniskas konsultācijas un 
ieteikumus attiecībā uz 6. panta 1. punkta d) apakšpunktā noteikto 
saglabāšanas un apsaimniekošanas pasākumu izstrādi,

iv) sniedz Līgumslēdzēju pušu sanāksmei zinātniskas konsultācijas un 
ieteikumus attiecībā uz zvejas darbības pārraudzības pasākumu izstrādi,

v) sniedz Līgumslēdzēju pušu sanāksmei zinātniskas konsultācijas un 
ieteikumus attiecībā uz piemērotiem zvejniecības datu vākšanas un 
apmaiņas standartiem un formātu,

vi) veic dažādas citas zinātniskas funkcijas, ko Līgumslēdzēju pušu 
sanāksme var uzlikt par pienākumu;

b) izstrādājot konsultācijas un ieteikumus Zinātniskā komiteja ņem vērā Indijas 
okeāna Dienvidrietumu zvejas komisijas, kā arī citu attiecīgo pētniecisko 
organizāciju un reģionālo zvejas pārvaldības organizāciju izstrādnes.

2. Ja ir pieņemti 6. pantā norādītie pasākumi, Līgumslēdzēju pušu sanāksme izveido 
Uzraudzības komiteju, lai pārbaudītu šādu pasākumu īstenošanu un atbilstību tiem.
Uzraudzības komiteju sasauc — kopā ar Līgumslēdzēju pušu sanāksmi — saskaņā ar 
reglamentu, un tā sniedz ziņojumus, konsultācijas un ieteikumus Līgumslēdzēju pušu 
sanāksmei.

3. Ja nepieciešams, Līgumslēdzēju pušu sanāksme var izveidot arī tādas pagaidu, īpašas 
vai pastāvīgas komitejas, kādas var būt nepieciešamas, lai izpētītu ar šā Nolīguma 
mērķu īstenošanu saistītos jautājumus un sniegtu attiecīgus ziņojumus, kā arī darba 
grupas, lai izpētītu īpašas tehniskas problēmas un sniegtu attiecīgus ieteikumus.

Saskaņā ar EK līguma 37. pantu, 300. panta 2. punkta pirmo daļu un 300. panta 3. punkta otro 
daļu atbilstoša ir piekrišanas procedūra.

Tāpēc ir jāizdara grozījums Padomes lēmuma juridiskajā pamatā par to, ka Eiropas Kopienas 
vārdā noslēdz Nolīgumu par zveju Indijas okeāna dienvidu daļā.
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