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PR_CNS_art83am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii).
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o rybolove v južnom Indickom oceáne 
v mene Európskeho spoločenstva
(KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (KOM(2007)0831),

– so zreteľom na článok 37 a  300, ods. 2, prvý pododsek Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 300 ods. 3 prvý pododsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0047/2008),

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci o navrhovanom právnom základe, 

– so zreteľom na články 51, 35 a článok 83 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu rozhodnutia Rady a schvaľuje uzavretie 
zmluvy;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh rozhodnutia Rady
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 37 v spojení s prvou vetou prvého 
pododseku článku 300 ods. 2 a prvým
pododsekom článku 300 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, a najmä na jej 
článok 37 v spojení s prvou vetou prvého 
pododseku článku 300 ods. 2 a druhým
pododsekom článku 300 ods. 3,

Or. fr
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V roku 2000 rybárske štáty južného Indického oceánu iniciovali vytvorenie novej regionálnej 
rybárskej organizácie (Dohoda o rybolove v južnom Indickom oceáne).

Po uskutočnení piatich medzivládnych konferencií (posledná sa konala v Mombasse v Keni v 
apríli 2005) sa zúčastnené strany dohodli na návrhu dohody o rybolove. Toto znenie, ktoré 
preskúmala redakčná skupina, predstavuje konečné znenie, ktoré sa prijalo a následne 
predložilo na podpis na diplomatickej konferencii, ktorá sa konala v Ríme 7. júla 2006.

Európske spoločenstvo má záujmy v oblasti rybolovu v južnom Indickom oceáne a takisto 
je pobrežným štátom v mene ostrova Réunion. Spoločenstvo je preto povinné podľa 
podmienok Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve spolupracovať s 
ostatnými zúčastnenými stranami na riadení a zachovaní regionálnych zdrojov. Spoločenstvo 
podpísalo dohodu SIOFA 7. júla 2006 v súlade s rozhodnutím Rady č. 2006/496/ES, ktoré 
Rada prijala 6. júla 2006.

Európska komisia 21. decembra 2007 postúpila Rade návrh rozhodnutia Rady o podpísaní 
dohody o rybolove v južnom Indickom oceáne v mene Európskeho spoločenstva.

Rada rozhodla 30. januára 2008 prekonzultovať túto dohodu s Parlamentom a postúpila nám 
žiadosť o stanovisko.

Náš výbor 3. februára 2008 požiadal právny výbor o preverenie právneho základu tohto 
dokumentu, pretože usudzujeme, že nešlo o stanovisko, ale o súhlas (článok 35 rokovacieho 
poriadku EP).

Právny výbor na schôdzi z 26. februára 2008 vyhovel našej žiadosti a vyhlásil, že skutočne 
išlo o súhlas, a to na základe tej skutočnosti, že v medzinárodných dohodách sa ustanovuje 
osobitný inštitucionálny rámec (vytvorenie podporných orgánov, ktoré prijímajú dôležité 
rozhodnutia).

ČLÁNOK 7 – POMOCNÉ ORGÁNY
1. Stretnutím zmluvných strán sa zriadi stály vedecký výbor, ktorý sa bude stretávať, 

pokiaľ sa na stretnutí zmluvných strán nerozhodne inak, aspoň raz ročne a prednostne 
pred stretnutím zmluvných strán, v súlade s týmito ustanoveniami:
a) funkcie vedeckého výboru sú tieto:

(i) viesť vedecké posúdenie zdrojov rybolovu a vplyv rybolovu na morské 
prostredie, so zohľadnením environmentálnych a oceánografických 
charakteristík tejto oblasti a výsledkov príslušného vedeckého 
výskumu;

(ii) podnecovať a podporovať spoluprácu vo vedeckom výskume kvôli 
zlepšeniu poznatkov o stave zdrojov rybolovu;
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(iii) poskytovať vedecké poradenstvo a odporúčania pre stretnutie 
zmluvných strán s cieľom vypracovať opatrenia na zachovanie 
a riadenie, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 písm. d);

(iv) poskytovať vedecké poradenstvo a odporúčania pre stretnutie 
zmluvných strán s cieľom vypracovať opatrenia zamerané na 
monitorovanie činností rybolovu;

(v) poskytovať vedecké poradenstvo a odporúčania pre stretnutie 
zmluvných strán o primeraných normách a štruktúre zberu a výmeny 
údajov o rybolove a

(vi) zabezpečovať akúkoľvek vedeckú funkciu, o ktorej môže stretnutie 
zmluvných strán rozhodnúť;

b) pri príprave poradenstva a odporúčaní vedecký výbor zohľadní prácu Komisie 
pre rybolov v juhozápadnom Indickom oceáne a takisto ostatných výskumných 
organizácií a regionálnych organizácií riadenia rybolovu.

2. Po prijatí opatrení uvedených v článku 6 sa na stretnutí zmluvných strán zriadi výbor 
pre súlad, aby sa overila implementácia a súlad s takýmito opatreniami. Výbor pre 
súlad sa bude stretávať spolu so stretnutím zmluvných strán, ako je zabezpečené v 
rokovacom poriadku a bude oznamovať, radiť a vytvárať odporúčania pre stretnutie 
zmluvných strán.

3. Stretnutím zmluvných strán sa takisto môžu zriadiť také dočasné, zvláštne alebo trvalé 
výbory, aké budú potrebné pre štúdium a správy o záležitostiach súvisiacich 
s implementáciou cieľov tejto dohody a pracovné skupiny pre štúdium a predkladanie 
odporúčaní o konkrétnych technických problémoch.

V súlade s článkom 37 a 300 ods. 2 prvého pododseku a ods. 3 druhého pododseku Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva sa upravuje postup súhlasu.

Bude však potrebné urobiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy  v právnom základe návrhu 
rozhodnutia Rady o podpísaní dohody o rybolove v južnom Indickom oceáne v mene 
Európskeho spoločenstva.


