
PR\713423SV.doc PE404.388v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 










 2009

Fiskeriutskottet

2007/0285(CNS)

27.5.2008

*
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens 
vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen
(KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Philippe Morillon



PE404.388v01-00 2/7 PR\713423SV.doc

SV

PR_CNS_art83am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar 
av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen
(KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2007)0831),

– med beaktande av artiklarna 37 och 300.2 första stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet 
har hört parlamentet (C6-0047/2008),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artiklarna 51, 35 och 83.7 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets beslut med de ändringar som gjorts och 
godkänner undertecknandet av avtalet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till rådets beslut
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 jämförd med dels 
artikel 300.2 första stycket första 
meningen, dels artikel 300.3 första stycket,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 37 jämförd med dels artikel 
300.2 första stycket första meningen, dels 
artikel 300.3 andra stycket,

Or. fr
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MOTIVERING

År 2000 tog fiskestaterna i södra Indiska oceanen initiativ till att upprätta en ny regional 
fiskeriorganisation (fiskeavtal för södra Indiska oceanen – SIOFA).

Efter fem mellanstatliga konferenser (den senaste hölls i Mombasa i Kenya i april 2005) kom 
de berörda parterna överens om ett utkast till fiskeavtalet. Denna text har granskats av en 
redaktionsgrupp och den utgör den slutliga text som antogs och undertecknades vid en 
diplomatkonferens som hölls i Rom den 7 juli 2006.

Gemenskapen har fiskeintressen i södra Indiska oceanen och är också en kuststat på ön 
Reunions vägnar. I enlighet med FN:s havsrättskonvention är gemenskapen därför skyldig att 
samarbeta med andra berörda parter i förvaltningen och bevarandet av regionens resurser. 
Gemenskapen undertecknade SIOFA-avtalet den 7 juli 2006 i enlighet med rådets beslut 
nr 2006/496/EG som antogs av rådet den 6 juli 2006.

Den 21 december 2007 förelade kommissionen rådet ett förslag till rådets beslut om ingående 
på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen.

Rådet beslutade den 30 januari 2008 att höra parlamentet om detta avtal och överlämnade en 
begäran om samråd till parlamentet.

Den 3 februari 2008 uppmanade fiskeriutskottet utskottet för rättsliga frågor att kontrollera 
den rättsliga grunden för ärendet, eftersom det enligt fiskeriutskottet inte handlar om samråd 
utan om samtycke (artikel 35 i parlamentets arbetsordning).

Vid sitt sammanträde den 26 februari 2008 behandlade utskottet för rättsliga frågor vår 
begäran och meddelade att det mycket riktigt handlade om samtycke, eftersom det i det 
internationella avtalet ingår en specifik institutionell ram (inrättande av biträdande organ som 
ska fatta viktiga beslut).

ARTIKEL 7 – BITRÄDANDE ORGAN
1. Partsmötet ska inrätta en ständig vetenskaplig kommitté som, om partsmötet inte 

beslutar annat, ska hålla möte minst en gång om året och helst före partsmötet i 
enlighet med följande:
a) Den vetenskapliga kommitténs uppgifter ska vara att

(i) göra en vetenskaplig bedömning av fiskeresurserna och fiskets 
inverkan på den marina miljön, varvid hänsyn ska tas till områdets 
miljömässiga och oceanografiska egenskaper och till resultaten av 
relevant vetenskaplig forskning,

(ii) uppmuntra och främja samarbete om vetenskaplig forskning för att 
förbättra kunskapen om fiskeresursernas tillstånd,
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(iii) lämna vetenskapliga råd och rekommendationer till partsmötet så att 
det kan utforma de bevarande- och förvaltningsåtgärder som avses i 
artikel 6.1 d,

(iv) lämna vetenskapliga råd och rekommendationer till partsmötet så att 
det kan utforma åtgärder för övervakningen av fiskeverksamheten,

(v) lämna vetenskapliga råd och rekommendationer till partsmötet om 
lämpliga standarder och format för insamling och utbyte av uppgifter 
om fiske, och

(vi) utföra andra vetenskapliga uppgifter som partsmötet kan besluta.

b) När den vetenskapliga kommittén utformar råd och rekommendationer ska den 
ta hänsyn till det arbete som utförts i fiskerikommissionen för sydvästra 
Indiska oceanen och i andra berörda vetenskapliga organ och regionala 
fiskeriförvaltningsorganisationer.

2. När åtgärderna i artikel 6 har vidtagits ska partsmötet inrätta en tillämpningskommitté
som ska kontrollera att åtgärderna genomförs och följs. Tillämpningskommittén ska 
hålla möte, i samband med partsmötet, i enlighet med arbetsordningen och lämna 
rapporter, råd och rekommendationer till partsmötet.

3. Partsmötet får också vid behov inrätta tillfälliga, särskilda eller ständiga kommittéer
för att undersöka och rapportera om frågor avseende genomförandet av syftena med 
detta avtal och arbetsgrupper för att undersöka och lämna rekommendationer om 
särskilda tekniska problem.

I enlighet med artiklarna 37, 300.2 första stycket och 300.3 andra stycket i EG-fördraget är 
det samtyckesförfarandet som ska tillämpas.

Ett ändringsförslag måste därför lämnas in beträffande den rättsliga grunden i förslaget till 
rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra 
Indiska oceanen.
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