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16.2.2005 A6-0022/35

POPRAWKA 35
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 35
ARTYKUŁ 11 USTĘP 2 LITERA (d a) (nowy)

(d a) względna wartość połowu;

Or. en

Uzasadnienie

W studium wykonalności zauważa się, iż względna wartość połowu powinna być ważnym 
czynnikiem przy ocenie poziomu wkładu środków Państw Członkowskich na rzecz wspólnego 
planu rozmieszczenia.
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16.2.2005 A6-0022/36

POPRAWKA 36
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 36
ARTYKUŁ 12 TYTUŁ

Procedura przyjmowania wspólnych planów 
rozmieszczenia

Procedura ustalania wspólnych planów 
rozmieszczenia 

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten dotyczy sporządzania wspólnego planu rozmieszczenia, a nie jedynie jego 
przyjęcia. 
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16.2.2005 A6-0022/37

POPRAWKA 37
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 37
ARTYKUŁ 12 USTĘP 1

1. Agencja ustala projekt wspólnego planu 
rozmieszczenia w porozumieniu z 
Państwami Członkowskimi, których dotyczy 
dany program kontroli i inspekcji.

1. W porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi, których dotyczy dany 
program kontroli i inspekcji, oraz po 
konsultacjach z właściwym Regionalnym 
Komitetem Doradczym (właściwymi 
Regionalnymi Komitetami Doradczymi), 
Agencja sporządza projekt wspólnego planu 
rozmieszczenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Takie brzmienie ustępu jaśniej przedstawia procedurę ustalania wspólnego planu 
rozmieszczenia.
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16.2.2005 A6-0022/38

POPRAWKA 38
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 38
ARTYKUŁ 12 USTĘP 2

2. Jeżeli w czasie przygotowywania 
wspólnego planu rozmieszczenia Agencja 
zauważy, iż dostępne środki kontroli i 
inspekcji nie są wystarczające aby sprostać 
wymaganiom danego programu kontroli i 
inspekcji, powiadamia ona o tym 
bezzwłocznie zainteresowane Państwa 
Członkowskie i Komisję. 

2. Jeżeli w czasie opracowywania projektu 
wspólnego planu rozmieszczenia Agencja 
zauważy, iż dostępne środki kontroli i 
inspekcji nie są wystarczające aby sprostać 
wymaganiom danego programu kontroli i 
inspekcji, powiadamia ona o tym 
bezzwłocznie zainteresowane Państwa 
Członkowskie i Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Takie brzmienie ustępu jaśniej przedstawia procedurę ustalania wspólnego planu 
rozmieszczenia.
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16.2.2005 A6-0022/39

POPRAWKA 39
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 39
ARTYKUŁ 12 USTĘP 3

3. Agencja przyjmuje wspólny plan 
rozmieszczenia spełniając wymagania 
właściwego programu kontroli i inspekcji 
nie później, niż trzy miesiące po wejściu w 
życie programu kontroli i inspekcji.

3. Poprzez działania dyrektora 
wykonawczego i podlegając aprobacie 
zainteresowanych Państw Członkowskich, 
Agencja przyjmuje wspólny plan 
rozmieszczenia spełniając wymagania 
właściwego programu kontroli i inspekcji 
nie później, niż sześć miesięcy po wejściu w 
życie programu kontroli i inspekcji.

Or. en

Uzasadnienie

Takie brzmienie ustępu jaśniej przedstawia procedurę ustalania wspólnego planu 
rozmieszczenia.
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16.2.2005 A6-0022/40

POPRAWKA 40
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 40
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 LITERA b

(b) wyznaczenie jednego, krajowego punktu 
kontaktowego/koordynatora, któremu 
przekazane zostaną wystarczające 
kompetencje upoważniające go do 
odpowiadania we właściwym czasie na 
wnioski o udzielenie informacji i polecenia 
z Agencji związane z wprowadzaniem 
wspólnego planu rozmieszczenia, oraz który 
powiadamia o tym Agencję;

(b) wyznaczenie jednego, krajowego punktu 
kontaktowego/koordynatora, któremu 
przekazane zostaną wystarczające 
kompetencje upoważniające go do 
odpowiadania we właściwym czasie na 
wnioski o udzielenie informacji i wskazówki 
operacyjne z Agencji związane z 
wprowadzaniem wspólnego planu 
rozmieszczenia, oraz który powiadamia o 
tym Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, iż Państwa Członkowskie mogą wykorzystywać we wspólnym planie 
rozmieszczenia okręty wykorzystywane także do obrony, trudno jest konkretnie i prawnie 
przekazać Agencji suwerenne kompetencje dla określenia z dnia na dzień ruchów tych 
ostatnich.
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16.2.2005 A6-0022/41

POPRAWKA 41
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 41
ARTYKUŁ 13 USTĘP 2 LITERA c

(c) rozmieszcza zgrupowane środki kontroli 
i inspekcji zgodnie ze wspólnym planem 
rozmieszczenia i poleceniami Agencji;

(c) rozmieszcza zgrupowane środki kontroli 
i inspekcji zgodnie ze wspólnym planem 
rozmieszczenia i wskazówkami 
operacyjnymi przekazanymi przez Agencję;

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze, iż Państwa Członkowskie mogą wykorzystywać we wspólnym planie 
rozmieszczenia okręty wykorzystywane także do obrony, trudno jest konkretnie i prawnie 
przekazać Agencji suwerenne kompetencje dla określenia z dnia na dzień ruchów tych 
ostatnich.
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16.2.2005 A6-0022/42

POPRAWKA 42
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005

Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 42
ARTYKUŁ 14

Agencja dokonuje rocznej oceny 
skuteczności każdego ze wspólnych planów 
rozmieszczenia, a także - na podstawie 
dostępnych dowodów - analizy 
występowania ryzyka, iż działalność 
rybacka nie jest zgodna ze stosowanymi 
działaniami mającymi na celu ochronę i 
kontrolę.  Oceny takie przekazywane są 
bezzwłocznie Komisji.

Agencja dokonuje rocznej oceny 
skuteczności każdego ze wspólnych planów 
rozmieszczenia, a także - na podstawie 
dostępnych dowodów - analizy 
występowania ryzyka, iż działalność 
rybacka nie jest zgodna ze stosowanymi 
działaniami mającymi na celu ochronę i 
kontrolę.  Oceny takie przekazywane są 
bezzwłocznie Parlamentowi 
Europejskiemu, Komisji, Państwom 
Członkowskim, Komitetowi Doradczemu ds. 
Rybołówstwa i Akwakultury (ang. ACFA) 
oraz Regionalnym Komitetom Doradczym. 

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, iż, aby Państwa Członkowskie, Parlament Europejski, ACFA i Regionalne 
Komitety Doradcze wypełniały swoje zadania możliwie jak najskuteczniej, powinny być one 
na bieżąco informowane o skuteczności wspólnych planów rozmieszczenia.
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16.2.2005 A6-0022/43

POPRAWKA 43
Poprawkę złożyła Elspeth Attwooll, w imieniu grupy politycznej ALDE

Sprawozdanie A6-0022/2005
Elspeth Attwooll
Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa

Projekt rozporządzenia (COM(2004)0289 – C6-0021/2004 – 2004/0108(CNS) – akt 
zmieniający)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka Parlamentu

Poprawka 43
ARTYKUŁ 24 USTĘP 2 LITERA c

(c) przyjęcie do 21 października każdego 
roku (biorąc pod uwagę opinię Komisji i 
Państw Członkowskich) harmonogramu prac 
Agencji na kolejny rok i przekazanie go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji oraz Państwom Członkowskim;

(c) przyjęcie do 21 października każdego 
roku (biorąc pod uwagę opinię Komisji i 
Państw Członkowskich) harmonogramu prac 
Agencji na kolejny rok i przekazanie go 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, 
Komisji, Państwom Członkowskim, ACFA 
oraz Regionalnym Komitetom Doradczym;

Or. en

Uzasadnienie

Uważa się, iż aby ACFA i Regionalne Komitety Doradcze wypełniały swoje zadania możliwie 
jak najskuteczniej, powinny być one informowane na podstawie formalnej o rocznym 
harmonogramie prac Agencji.


