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PR_CNS_art83am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.



PR\713423PL.doc 3/7 PE404.388v01-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................5

UZASADNIENIE ..................................................................................................................6



PE404.388v01-00 4/7 PR\713423PL.doc

PL



PR\713423PL.doc 5/7 PE404.388v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu 
Indyjskiego
(COM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (COM(2007)0831),

– uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy traktatu WE,

– uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy traktatu WE, na mocy którego Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0047/2008),

- uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 51, art. 35 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0000/2008),

1. zatwierdza wniosek dotyczący decyzji Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie 
umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz 
art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz 
art. 300 ust. 3 akapit drugi,

Or. fr
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UZASADNIENIE

W 2000 r. państwa południowego obszaru Oceanu Indyjskiego posiadające flotę rybacką 
podjęły inicjatywę utworzenia nowej regionalnej organizacji ds. rybołówstwa (porozumienie 
w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego).

W wyniku pięciu konferencji międzyrządowych, z których ostatnia odbyła się w Mombasie 
(Kenia) w kwietniu 2005 r., zainteresowane strony uzgodniły projekt porozumienia w sprawie 
połowów. Po przeglądzie dokonanym przez grupę redakcyjną tekst ten stał się dokumentem 
ostatecznym, który został przyjęty, a następnie otwarty do podpisu na konferencji 
dyplomatycznej w Rzymie w dniu 7 lipca 2006 r.

Wspólnota jest zainteresowana połowami na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego, jest 
też traktowana jako państwo nadbrzeżne, występując w imieniu wyspy Reunion. Wspólnota 
jest zatem zobowiązana, zgodnie z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza, do współpracy z innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi 
w zarządzanie zasobami tego regionu i ich ochronę. Wspólnota podpisała porozumienie 
SIOFA w dniu 7 lipca 2006 r. zgodnie z decyzją Rady 2006/496/WE z dnia 6 lipca 2006 r.

W dniu 21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska przekazała Radzie wniosek dotyczący decyzji 
Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, porozumienia w sprawie 
połowów na południowym obszarze Oceanu Indyjskiego.

W dniu 30 stycznia 2008 r. Rada postanowiła zasięgnąć opinii Parlamentu na temat tego 
porozumienia i przekazała nam wniosek o konsultację.

W dniu 3 lutego 2008 r. nasza komisja zwróciła się do Komisja Prawnej o sprawdzenie 
podstawy prawnej tego dokumentu, gdyż uznaliśmy, że zastosowanie ma tu nie procedura 
konsultacji, lecz procedura zgody (art. 35 Regulaminu PE).

Na posiedzeniu w dniu 29 lutego 2008 r. Komisja Prawna rozważyła nasze pytanie 
i stwierdziła, że istotnie chodzi o procedurę zgody, a to dlatego, że w porozumieniu 
międzynarodowym przewidziano specjalne ramy instytucjonalne (utworzenie organów 
pomocniczych, które będą podejmować istotne decyzje).

ARTYKUŁ 7 – ORGANY POMOCNICZE
1. Spotkanie Stron tworzy stały Komitet Naukowy, który spotyka się, o ile Spotkanie 

Stron nie postanowi inaczej, co najmniej raz w roku, i najlepiej przed Spotkaniem 
Stron, zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) zadania Komitet Naukowego są następujące:

(i) przeprowadzanie oceny naukowej zasobów połowowych oraz wpływu 
połowów na środowisko morskie, biorąc pod uwagę charakterystyki 
oceanograficzne i środowiskowe przedmiotowego obszaru oraz wyniki 
odpowiednich badań naukowych;

(ii) popieranie i promocja współpracy w badaniach naukowych 
zmierzających do pogłębiania wiedzy o stanie zasobów połowowych;
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(iii) udzielanie porad naukowych i zaleceń Spotkaniu Stron w celu 
opracowania środków ochrony i zarządzania określonych w art. 6 ust. 1 
lit. d);

(iv) udzielanie porad naukowych i zaleceń Spotkaniu Stron w celu 
opracowania środków dotyczących monitorowania działalności 
połowowej;

(v) udzielanie porad naukowych i zaleceń Spotkaniu Stron w sprawie 
właściwych standardów i wzoru zbierania i wymiany danych 
dotyczących rybołówstwa; et

(vi) wszelkie inne zadania naukowe, o których Spotkanie Stron może 
zdecydować;

b) podczas opracowywania porad i zaleceń Komitet Naukowy ma na względzie 
pracę Komisji Rybołówstwa Południowo – Zachodniego Oceanu Indyjskiego 
oraz innych odpowiednich organizacji badawczych i regionalnych organizacji 
zarządzających rybołówstwem.

2. Gdy środki określone w art. 6 zostaną podjęte, Spotkanie Stron tworzy Komitet 
Zgodności w celu sprawdzenia wprowadzania tych środków w życie i zgodności 
z nimi. Komitet Zgodności spotyka się, wspólnie ze Spotkaniem Stron, zgodnie 
z harmonogramem przewidzianym w regulaminie oraz składa sprawozdanie, doradza 
i przedstawia zalecenia Spotkaniu Stron.

3. Spotkanie Stron może również powołać takie tymczasowe, specjalne lub stałe 
komitety do analizowania i sporządzania sprawozdań na temat kwestii powiązanych 
z wprowadzaniem w życie celów niniejszego porozumienia, oraz grupy robocze do 
analizowania i opracowywania zaleceń powiązanych z konkretnymi problemami 
technicznymi.

Zgodnie z art. 37 oraz art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit drugi traktatu WE 
zastosowanie ma procedura zgody.

W konsekwencji należy zmienić podstawę prawną wniosku dotyczącego decyzji Rady 
dotyczącej zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia w sprawie połowów na 
południowym obszarze Oceanu Indyjskiego.
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