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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu odločbe Sveta o sklenitvi Sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean v 
imenu Evropske skupnosti
(KOM(207)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga odločbe Sveta (KOM(2007)0831),

– ob upoštevanju člena 37 in prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES,

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0047/2008),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi, 

– ob upoštevanju členov 51, 35 in 83(7) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0000/2008),

1. odobri predlog odločbe Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo 
sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog odločbe Sveta
Navedba 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v 
povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) ter prvega 
pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 37 v 
povezavi s prvim stavkom prvega 
pododstavka člena 300(2) ter drugega 
pododstavka člena 300(3) Pogodbe,

Or. fr

OBRAZLOŽITEV

Leta 2000 so ribiške države južnega Indijskega oceana sprožile pobudo za ustanovitev nove 
regionalne ribiške organizacije (Sporazum o ribolovu za južni Indijski ocean).
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Po petih medvladnih konferencah (zadnja je bila v Mombasi v Keniji aprila 2005) so 
zainteresirane strani dosegle sporazum o osnutku ribiškega sporazuma. Ko je to besedilo 
pregledala uredniška skupina, je postalo končni dokument, ki je bil sprejet in na voljo za 
podpis na diplomatski konferenci 7. julija 2006 v Rimu.

Skupnost ima ribolovne interese v južnem Indijskem oceanu in je tudi obalna država v imenu 
otoka Reunion. Skupnost je zato dolžna, da v okviru določb konvencije Združenih narodov o 
pomorskem mednarodnem pravu sodeluje z drugimi zainteresiranimi stranmi pri upravljanju 
in ohranjanju regionalnih virov. Skupnost je podpisala Sporazum SIOFA 7. julija 2006 v 
skladu s Sklepom Sveta št. 2006/496/ES z dne 6. julija 2006.

21. decembra 2007 je Evropska komisija posredovala Svetu predlog odločbe o sklenitvi 
sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean v imenu Evropske skupnosti.

Svet se je 30. januarja 2008 odločil, da se o tem sporazumu posvetuje s Parlamentom ter nam 
posredoval zahtevo za posvetovanje.

3. februarja 2008 je naš odbor od Odbora za pravne zadeve zahteval, da preveri pravno 
podlago teh dokumentov, saj menimo, da ne gre za posvetovanje, ampak za privolitev (člen 
35 poslovnika EP).

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 26. februarja 2008 odgovoril, da gre dejansko za 
privolitev, saj je za mednarodni sporazum predviden poseben institucionalni okvir 
(ustanovitev pomožnih organov, ki bodo sprejemali pomembne odločitve).

ČLEN 7 – POMOŽNI ORGANI

1. Na zasedanju pogodbenic se ustanovi stalni znanstveni odbor, ki se sestane vsaj enkrat 
letno, razen če se na zasedanju pogodbenic ne odloči drugače, in po možnosti pred 
zasedanjem pogodbenic v skladu z naslednjimi določbami:
a) naloge znanstvenega odbora so:

(i) opraviti znanstveno oceno ribolovnih virov in vpliva ribolova na 
morsko okolje ob upoštevanju okoljskih in oceanografskih značilnosti 
območja ter izsledkov ustreznih znanstvenih raziskav;

(ii) spodbujati in pospeševati sodelovanje pri znanstvenih raziskavah za 
izboljšanje znanja o stanju ribolovnih virov;

(iii) zagotoviti znanstvena mnenja in priporočila zasedanju pogodbenic za 
oblikovanje ukrepov za ohranjanje in upravljanje iz člena 6(1)(d);

(iv) zagotoviti znanstvena mnenja in priporočila zasedanju pogodbenic za 
oblikovanje ukrepov v zvezi s spremljanjem ribolovnih dejavnosti;
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(v) zagotoviti znanstvena mnenja in priporočila zasedanju pogodbenic o 
ustreznih standardih ter formatu za zbiranje in izmenjavo ribolovnih 
podatkov; in

(vi) katera koli druga naloga na področju znanosti, ki se določi na zasedanju 
pogodbenic.

b) pri oblikovanju mnenj in priporočil znanstveni odbor upošteva delo Komisije 
za ribištvo za jugozahodni Indijski ocean kakor tudi delo drugih ustreznih 
raziskovalnih organizacij in regionalnih organizacij za upravljanje ribištva.

2. Po sprejetju ukrepov iz člena 6 se na zasedanju pogodbenic ustanovi odbor za 
izvajanje, da preveri izvajanje ukrepov in skladnost z njimi. Odbor za izvajanje se 
sestane ob zasedanju pogodbenic, kakor je določeno v poslovniku, ter pogodbenicam 
poroča o svojem delu, svetuje in daje priporočila.

3. Na zasedanju pogodbenic se lahko ustanovijo tudi začasni, posebni ali stalni odbori, 
zadolženi za preučevanje zadev ali poročanje o uresničevanju ciljev tega sporazuma, 
in delovne skupine za preučevanje posebnih tehničnih problemov ter dajanje 
priporočil za njihovo reševanje.

V skladu s členom 37 in prvim pododstavkom člena 300(2) ter drugim pododstavkom člena 
300(3) Pogodbe o ES je primeren postopek privolitve.

Zato bo treba vložiti predlog spremembe k pravni podlagi predloga odločbe Sveta o sklenitvi 
sporazuma o ribolovu za južni Indijski ocean v imenu Evropske skupnosti.
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