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PR_CNS_art83am

Legenda van gebruikte tekens

* Raadplegingprocedure
meerderheid van uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van uitgebrachte stemmen ter goedkeuring van het 
gemeenschappelijke standpunt
meerderheid van leden die het Parlement vormen voor het 
verwerpen of wijzigen van het gemeenschappelijke standpunt

*** Instemming
een meerderheid van leden die het Parlement vormen, behalve in 
de gevallen bedoeld in artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-
Verdrag en van het EU-verdrag

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
meerderheid van uitgebrachte stemmen 

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
meerderheid van uitgebrachte stemmen ter goedkeuring van het 
gemeenschappelijk standpunt
meerderheid van leden die het Parlement vormen voor het 
verwerpen of wijzigen van het gemeenschappelijke standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
meerderheid van uitgebrachte stemmen ter goedkeuring van de 
gemeenschappelijke ontwerptekst

(De genoemde procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Wijzigingen van een wettekst

In de amendementen van het Parlement zijn de gewenste wijzigingen in vet 
en cursief weergegeven. Wat betreft de wijzigingsbesluiten zijn de hernomen 
gedeelten, zoals van een bestaande beschikking die het Parlement wil 
wijzigen terwijl de Commissie die niet heeft gewijzigd, vet weergegeven. 
Eventuele schrappingen van dergelijke passages worden weergegeven als 
volgt: [...]. Normaal cursief is een aanwijzing voor technische diensten 
betreffende gedeeltes van de wettekst waarvoor een correctie is voorgesteld 
met het oog op de uitwerking van de definitieve tekst (bijvoorbeeld gedeelten
die duidelijk onjuist zijn of ontbreken in een taalversie). Deze suggesties 
voor correctie zijn afhankelijk van de goedkeuring van de betrokken 
technische diensten. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de 
Europese gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische oceaan 
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

– gelet op het voorstel voor een Besluit van de Raad (COM(2007)0831),

– gelet op de artikelen 37 en 300, lid 2, eerste alinea, van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0047/2008),

- gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag, 

– gelet op de artikelen 51, 35 en artikel 83, lid 7, van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A6-0000/2008),

1. stemt in met het voorstel voor een besluit van de Raad zoals gewijzigd en stemt in met de 
sluiting van de overeenkomst;

2. draagt zijn Voorzitter op het standpunt van het Parlement over te brengen aan de Raad en 
aan de Commissie.

Amendement 1

Voorstel voor een Besluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, eerste 
alinea, eerste zin, en lid 3, eerste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37 juncto artikel 300, lid 2, eerste 
alinea, eerste zin, en lid 3, tweede alinea

Or. fr
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TOELICHTING

In 2000 hebben de visserijstaten in het zuiden van de Indische Oceaan het initiatief genomen 
om een nieuwe regionale visserijorganisatie op te zetten (Visserijovereenkomst voor de Zuid-
Indische Oceaan).

Na vijf intergouvernementele conferenties, waarvan de laatste in april 2005 in Mombassa,
Kenia, plaatsvond, kwamen de betrokken partijen tot een ontwerp voor een 
visserijovereenkomst. De tekst van deze overeenkomst is toen nog eens door een groep 
redacteurs bekeken, waarna de definitieve tekst op 7 juli 2006 tijdens een diplomatieke 
conferentie in Rome is goedgekeurd en vervolgens voor ondertekening is opengesteld.

De Gemeenschap heeft visserijbelangen in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan en is
ook kuststaat vanwege het eiland Réunion. Bijgevolg moet de Gemeenschap krachtens het
VN-zeerechtverdrag met de andere betrokken partijen samenwerken bij het beheer en de
instandhouding van de bestanden in die regio. De Gemeenschap heeft de SIOFA-
overeenkomst op 7 juli 2006 ondertekend overeenkomstig Besluit 2006/496/EG, dat op 6 juli 
2006 door de Raad was goedgekeurd.

Op 21 december heeft de Europese Commissie de Raad een voorstel voor een Besluit 
voorgelegd, betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap van de 
Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische Oceaan.

De Raad heeft op 30 januari 2008 besloten het Parlement te raadplegen over deze 
overeenkomst en een verzoek tot overleg bij ons neergelegd. 

Op 3 februari 2008 heeft onze commissie de Commissie juridische zaken verzocht de 
rechtsgrondslag van dit dossier te controleren, want wij menen dat er geen sprake was van 
overleg maar van instemming (artikel 35 van het Reglement van het EP). 

De Commissie juridische zaken heeft tijdens haar bijeenkomst van 26 februari 2008 gevolg 
gegeven aan ons verzoek door te verklaren dat hier inderdaad sprake was van instemming en 
er op grond daarvan in de internationale overeenkomst in een specifiek institutioneel kader is 
voorzien (instelling van hulporganen die belangrijke beslissingen zullen nemen).

ARTIKEL 7 – HULPORGANEN
1. De vergadering van de partijen richt een Permanent Wetenschappelijk Comité op, dat,

tenzij de vergadering van de partijen anders beslist, eenmaal per jaar en bij voorkeur
vóór de vergadering van de partijen bijeenkomt volgens de onderstaande bepalingen:

a) het comité heeft de volgende taken:

(i) een wetenschappelijke evaluatie maken van de visbestanden en van de 
impact van de visserij op het mariene milieu, rekening houdend met de 
ecologische en oceanografische kenmerken van de zone en met de 
resultaten van relevant wetenschappelijk onderzoek
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(ii) wetenschappelijk onderzoek bevorderen, en aanzetten tot
samenwerking op dat gebied, met als doel meer kennis te verwerven 
over de toestand van de visbestanden,

(iii) wetenschappelijk advies en aanbevelingen geven aan de vergadering
van de partijen met het oog op het formuleren van de in artikel 6, lid 1,
onder d, bedoelde instandhoudings- en beheersmaatregelen,

(iv) wetenschappelijk advies en aanbevelingen geven aan de vergadering 
van de partijen met het oog op het formuleren van maatregelen
betreffende het toezicht op visserijactiviteiten,

(v) de vergadering van de partijen wetenschappelijk advies en 
aanbevelingen geven betreffende geschikte normen en formaten voor 
het verzamelen en uitwisselen van visserijgegevens, en

(vi) alle andere wetenschappelijke taken waartoe de vergadering van de
partijen kan besluiten;

b) bij de opstelling van het advies en de aanbevelingen houdt het
Wetenschappelijk Comité rekening met de werkzaamheden van de
Visserijcommissie voor het Zuidwestelijke Deel van de Indische Oceaan en 
van andere relevante onderzoeksorganisaties en regionale organisaties voor 
visserijbeheer.

2. Zodra de in artikel 6 bedoelde maatregelen zijn genomen, richt de vergadering van de
partijen een Handhavingscomité op, dat de uitvoering en de naleving van die 
maatregelen moet controleren. Het Handhavingscomité komt, samen met de 
vergadering van de partijen, bijeen zoals bepaald in het reglement van orde, brengt 
verslag uit bij de vergadering van de partijen en geeft haar advies en aanbevelingen.

3. De vergadering van de partijen kan ook, voorzover nodig, tijdelijke, bijzondere of
permanente comités oprichten die onderwerpen in verband met de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze overeenkomst moeten bestuderen en daarover verslag 
moeten uitbrengen, alsmede werkgroepen die specifieke technische problemen moeten 
bestuderen en daarover aanbevelingen moeten geven.

Overeenkomstig de artikelen 37 en 300, lid 2, eerste alinea, en lid 3, tweede alinea van het 
EG-verdrag, is de instemmingsprocedure van toepassing. 

Bijgevolg moet er een wijziging worden doorgevoerd inzake de rechtsgrondslag van het 
voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese 
gemeenschap van de Visserijovereenkomst voor de Zuid-Indische oceaan. 
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