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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos 
bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo 
projekto
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12199/19),

– atsižvelgdamas į San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos 
žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolą (12202/2019),

– atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnį, 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto 
v papunktį ir 218 straipsnio 7 dalį (C9-0001/2020),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 
7 dalį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją (A9-0001/2020),

1. pritaria protokolo sudarymui;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių 
narių ir San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos parlamentams ir 
vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga 
Europos Sąjunga (ES) yra pasirašiusi žuvininkystės partnerystės susitarimų ir protokolų su ES 
nepriklausančiomis valstybėmis. Pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus ES teikia 
finansinę ir techninę paramą mainais į teises žvejoti perteklinius išteklius valstybės 
išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) remiantis teisinėmis nuostatomis. Šiuose susitarimuose 
taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir veiklos darnumui aplinkos atžvilgiu, 
užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo 
taisyklės, ir teikiant paramą pačios valstybės partnerės darnios žuvininkystės politikai. Be to, į 
visus žuvininkystės susitarimų protokolus įtraukta žmogaus teisių paisymo sąlyga.

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės 
partnerystės susitarimas įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 29 d. ir nuo tada automatiškai 
pratęsiamas. Paskutinis abiejų šalių žuvininkystės susitarimo protokolas įsigaliojo 2014 m. 
gegužės 23 d. ir baigė galioti 2018 m. gegužės 22 d.

Komisija derėjosi su San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos (toliau – San Tomė ir 
Prinsipė) vyriausybe, kad būtų sudarytas naujas susitarimo protokolas. Pasibaigus šioms 
deryboms, 2019 m. balandžio 17 d. parafuotas naujas protokolas. Protokolas apima penkerių 
metų laikotarpį nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. jo pasirašymo dienos.

Protokolo turinys 
Atsižvelgiant į žuvininkystės politikos reformos prioritetus, pagal naująjį protokolą, remiantis 
patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir laikantis Tarptautinės Atlanto 
tunų apsaugos komisijos (ICCAT) rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama žvejybos San 
Tomė ir Prinsipės vandenyse galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesnio 
protokolo (2014–2018 m.) vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo 
vertinimo rezultatus1.Pagal protokolą taip pat bus suteikta galimybė Europos Sąjungai ir San 
Tomė ir Prinsipei, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, glaudžiau bendradarbiauti siekiant 
remti atsakingą San Tomė ir Prinsipės vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir San 
Tomė ir Prinsipės pastangas plėtoti žvejybos sektorių.

Žvejybos galimybės

Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams: 28 tunų žvejybos 
gaubiamaisiais tinklais laivams šaldikliams (16 Ispanijos ir 12 Prancūzijos laivų) ir 6 žvejybos 
pelaginėmis ūdomis laivams (5 Ispanijos laivams ir viena licencija Portugalijai).

Finansinis įnašas

ES metinis finansinis įnašas yra 840 000 EUR, apimantis:

– su prieiga susijusią nustatytą metinę 400 000 EUR sumą už 8 000 tonų metinį orientacinį 
kiekį visu protokolo galiojimo laikotarpiu,

1 Retrospektyvinis ir perspektyvinis Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo protokolo vertinimas (autoriai Benoit Caillart, Philippe Tous ir Christelle Le Grand, 2017 m. rugsėjo 
22 d.)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1


RR\1197221LT.docx 7/19 PE643.145v02-00

LT

– 440 000 EUR metinę paramos San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus politikos 
plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo laikotarpiu.

Žuvininkystė San Tomė ir Prinsipėje
Žuvininkystės sektorius yra vienas iš San Tomė ir Prinsipės ekonomikos augimo veiksnių. 
San Tomė ir Prinsipės žvejybos sektorius užsiima tik smukiąja žvejyba ir naudoja priekrantės 
bei toli migruojančių žuvų išteklius. Neseniai atlikto vertinimo duomenimis, šalyje 
sužvejojamas laimikis viršija 12 000 tonų, įskaitant 3 300 tonų įvairių rūšių tunų. Visas 
laimikis tiekiamas vidaus rinkai, o eksporto nėra. Per pastaruosius kelerius metus smulkiosios 
žvejybos laivynas plėtojasi, didėja iškraunamo laimikio kiekis ir pereinama nuo natūrinės prie 
labiau verslinės žvejybos.

San Tomė ir Prinsipė suteikia prieigą ne tik ES laivams, bet ir ES nepriklausančių valstybių 
tunų žvejybos laivams. Per pastaruosius kelerius metus San Tomė ir Prinsipės valdžios 
institucijos sudarė protokolus su subjektais, kurie atstovauja maždaug 15 tunus gaubiamaisiais 
tinklais žvejojančių laivų. Šie protokolai, kuriuos valdžios institucijos pateikė vertintojams, 
apima mokėjimo nuostatas, kurios skiriasi nuo ES laivams taikomų mokėjimo nuostatų, 
stebėjimo tvarką, suderintą su ES laivams taikoma stebėjimo tvarka, ir nuostatas, kuriomis 
skatinama laivuose įdarbinti San Tomė ir Prinsipės piliečius.

Už žuvininkystę atsakinga San Tomė ir Prinsipės administracinė institucija disponuoja tik 
nacionalinėmis lėšomis ir yra labai priklausoma nuo išorės pagalbos, kai siekia plėtoti savo 
žuvininkystės valdymą ir laikytis tarptautinių standartų. Partnerystė su ES šiai valstybei yra 
labai svarbi, siekiant gerinti žuvininkystės valdymą ir kovą su neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama (NNN) žvejyba.

Išvados ir rekomendacijos
2017 m. Komisija atliko tuometinio San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės partnerystės 
susitarimo protokolo ex post vertinimą ir galimo protokolo atnaujinimo ex ante vertinimą2. 

Atlikus vertinimą prieita prie išvados, kad Sąjungos tunų žvejybos sektorius itin 
suinteresuotas žvejyba San Tomė ir Prinsipės vandenyse ir kad atnaujinus protokolą regione 
sustiprėtų žvejybos stebėsena, kontrolė bei priežiūra ir pagerėtų žvejybos valdymas. Šios IEZ 
svarba Gvinėjos įlankoje parodo, kad numatytas naujasis protokolas svarbus tiek Sąjungos 
tunų žvejybos sektoriui, tiek valstybei partnerei.

Tai svarbus susitarimas, suteikiantis ES galimybę stiprinti vandenynų valdymą regione, 
papildant ICCAT veiklą, nes rajone, esančiame Gvinėjos įlankos pietinėje dalyje (tai labai 
svarbi žvejybos zona (Pusiaujo Gvinėja, Gabonas ir Angola)), netaikomi jokie kiti žvejybos 
partnerystės susitarimai.

Kova su NNN žvejyba yra ES prioritetas (žr. Reglamentą (EB) Nr. 1005/20083). Todėl 
Sąjunga turėtų iš esmės sustiprinti kovą su NNN žvejyba ir gerinti bendros žuvininkystės 

2 Retrospektyvinis ir perspektyvinis Europos Sąjungos ir San Tomė ir Prinsipės tausios žvejybos partnerystės 
susitarimo protokolo vertinimas (autoriai Benoit Caillart, Philippe Tous ir Christelle Le Grand, 2017 m. rugsėjo 
22 d.)

3 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama 
užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš 
dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis 
reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999
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politikos taisyklių laikymąsi, užtikrindama tinkamą ES laivų ir kitų laivynų, žvejojančių San 
Tomė ir Prinsipės vandenyse, žvejybos veiklos kontrolę. Šiuo klausimu būtų galima padidinti 
San Tomė ir Prinsipės nacionalinių valdžios institucijų paskirtų stebėtojų laivuose skaičių. 
(Būtų prisidedama prie ekonominio ir socialinio vystymosi).

San Tomė ir Prinsipės valdžios institucijos turėtų skatinti, kad užsienio laivynai įgyvendintų 
ES taisykles dėl ryklių pelekų nupjovimo4.

Reikia sukurti stabilią ES laivų prieigos prie šio regiono žvejybos išteklių sistemą, kad būtų 
galima investuoti į ilgalaikes regionines žvejybos strategijas. Be to, ES laivams reikia prieigos 
teisių ir tvirtos teisinės priemonės, kuria būtų užtikrintas teisinis aiškumas dėl susijusių šalių 
(laivų ir pakrantės valstybės) teisių ir pareigų.

Atsižvelgdamas į Audito Rūmų atliktą žuvininkystės partnerystės susitarimų analizę5, 
pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į Audito Rūmų pastabas ir pabrėžti patikimos informacijos 
apie žuvų išteklius ir laimikius svarbą norint, kad būtų laikomasi BŽP ir žuvininkystės 
partnerystės susitarimų principų ir tikslų, taip pat siekiant padaryti patikimas žuvininkystės 
partnerystės susitarimų vertinimo išvadas.

Be to, pranešėjas pabrėžia, kad Parlamentas visais etapais turi būti nedelsiant ir išsamiai 
informuojamas apie procedūras, susijusias su protokolu. Kiekvienais metais Parlamentui ir 
Tarybai turėtų būti pateikta ataskaita, kurioje būtų aptariami protokolo 4 straipsnyje nurodytos 
daugiametės sektoriaus programos rezultatai ir tai, kaip vykdomi reikalavimai teikti laimikio 
ataskaitas. 

4 2003 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1185/2003
5 ES Audito Rūmų specialioji ataskaita: „Ar Komisija tinkamai valdo žvejybos partnerystės susitarimus?“ 
Liuksemburgas, Leidinių biuras (2015 m. spalio mėn.).
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VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir 
Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo 
Europos Sąjungos vardu
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Nuomonės referentas: Bernhard Zimniok

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjunga (ES) yra pasirašiusi žuvininkystės partnerystės susitarimų ir protokolų su ES 
nepriklausančiomis valstybėmis. Pagal žuvininkystės partnerystės susitarimus ES teikia 
finansinę ir techninę paramą mainais į teises žvejoti perteklinius išteklius valstybės 
išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEZ) remiantis teisinėmis nuostatomis. Šiuose susitarimuose 
taip pat daug dėmesio skiriama išteklių išsaugojimui ir veiklos darnumui aplinkos atžvilgiu, 
užtikrinant, kad visiems ES laivams būtų taikomos tokios pačios kontrolės ir skaidrumo 
taisyklės, ir teikiant paramą pačios valstybės partnerės darnios žuvininkystės politikai. Be to, į 
visus žuvininkystės susitarimų protokolus įtraukta žmogaus teisių paisymo sąlyga.

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės 
partnerystės susitarimas įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 29 d.1 ir nuo tada automatiškai 
pratęsiamas. Paskutinis abiejų šalių žuvininkystės susitarimo protokolas įsigaliojo 2014 m. 
gegužės 23 d. ir baigė galioti 2018 m. gegužės 22 d.

Komisija derėjosi su San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos vyriausybe dėl esamo 
žuvininkystės partnerystės susitarimo naujo protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms deryboms, 
2019 m. balandžio 17 d. parafuotas naujas protokolas. Protokolas apima penkerių metų 
laikotarpį nuo jo laikino taikymo pradžios dienos, t. y. jo pasirašymo dienos.

Žvejybos galimybės
Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams: 28 tunų žvejybos 
gaubiamaisiais tinklais laivams šaldikliams (16 Ispanijos ir 12 Prancūzijos laivų) ir 6 žvejybos 
pelaginėmis ūdomis laivams (5 Ispanijos laivams ir viena licencija Portugalijai).

Finansinis įnašas

ES metinis finansinis įnašas yra 840 000 EUR, apimantis:

1 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 894/2007 dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos 
bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo sudarymo (OL L 205, 2007 8 7, p. 35).
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– su prieiga susijusią nustatytą metinę 400 000 EUR sumą už 8 000 tonų metinį orientacinį 
kiekį visu protokolo galiojimo laikotarpiu,

– 440 000 EUR metinę paramos San Tomė ir Prinsipės žuvininkystės sektoriaus politikos 
plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo laikotarpiu.

Žuvininkystės sektorius San Tomė ir Prinsipėje
Žuvininkystės sektorius yra vienas iš San Tomė ir Prinsipės ekonomikos augimo veiksnių. 
San Tomė ir Prinsipės žvejybos sektorius užsiima tik smukiąja žvejyba ir naudoja priekrantės 
bei toli migruojančių žuvų išteklius. Naujausių vertinimų duomenimis, šalyje sužvejojamas 
laimikis viršija 12 000 tonų, įskaitant 3 300 tonų įvairių rūšių tunų. Visas laimikis tiekiamas 
vidaus rinkai, o eksporto nėra. Per pastaruosius kelerius metus smulkiosios žvejybos laivynas 
plėtojasi, didėja iškraunamo laimikio kiekis ir pereinama nuo natūrinės prie labiau verslinės 
žvejybos.

San Tomė ir Prinsipė suteikia prieigą ne tik ES laivams, bet ir ES nepriklausančių valstybių 
tunų žvejybos laivams. Per pastaruosius kelerius metus San Tomė ir Prinsipės valdžios 
institucijos sudarė protokolus su subjektais, kurie atstovauja maždaug 15 tunus gaubiamaisiais 
tinklais žvejojančių laivų. Šie protokolai, kuriuos valdžios institucijos pateikė vertintojams, 
apima mokėjimo nuostatas, kurios skiriasi nuo ES laivams taikomų mokėjimo nuostatų, 
stebėjimo tvarką, suderintą su ES laivams taikoma stebėjimo tvarka, ir nuostatas, kuriomis 
skatinama laivuose įdarbinti San Tomė ir Prinsipės piliečius.

Atsižvelgdamas į svarbias ekonomines, socialines ir aplinkos apsaugos problemas, su 
kuriomis susiduria San Tomė ir Prinsipė, nuomonės referentas mano, kad šis protokolas ir 
visas ES finansinis įnašas turėtų padėti įgyvendinti šiuos prioritetus: 

– skatinti darnią ekonomiką, daug dėmesio skiriant mažos apimties vietos žvejybai; 
modernizuoti uostų infrastruktūrą, visų pirma užtikrinti labai taršių medžiagų, pavyzdžiui, 
variklių alyvų ir ne tik, tvarkymą ir saugų šalinimą; užtikrinti vienodą požiūrį į visus darbus 
žvejybos grandinėje, daug dėmesio skiriant pažeidžiamoms grupėms;

– gerinti žinias apie šį vandenyno regioną ir mokslinį bendradarbiavimą, visų pirma suteikiant 
galimybę vietos ir ES mokslininkams patekti į laivus, žvejojančius šiame rajone; tai taip pat 
reiškia, kad turi būti tiksliai žinomas bendras įvairių San Tomė ir Prinsipės ir trečiųjų 
valstybių sudarytų žvejybos susitarimų poveikis žvejybos išteklių būklei šiame vandenyno 
regione, siekiant užtikrinti, kad žvejybos sektorius galėtų toliau darniau vystytis ir kad jūrų 
gyviesiems ištekliams nebūtų pakenkta dėl pernelyg intensyvaus naudojimo;

– stiprinti taikytinų teisės aktų, kuriais siekiama išnaikinti NNN žvejybą, stebėseną, kontrolę 
ir vykdymo užtikrinimą; todėl reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas glaudžiai koordinuoti 
veiklą su pagal visas kitas paramos programas vykdoma veikla šioje srityje;

– užtikrinti ES finansinio įnašo panaudojimo skaidrumą, taikant visas taikytinas ES taisykles, 
taip pat TVF fiskalinio skaidrumo kodeksą (FTC), siekiant užtikrinti kuo didesnę naudą San 
Tomė ir Prinsipės gyventojams, regiono ekosistemai ir jūrų gyviesiems ištekliams. 

Nuomonės referentas tikisi, kad naujasis protokolas gali būti naudingas siekiant skatinti 
atsakingą ir tausų teisėtą žvejybos išteklių naudojimą, jei bus gauta didžiausia galima nauda ir 
užtikrintas aukštas fiskalinio skaidrumo, susijusio su ES lėšų naudojimu, lygis.

******

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui 
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pritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės 
Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo 
protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu.
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Pavadinimas San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos 
žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo 
sudarymas Europos Sąjungos vardu
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BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir 
Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo 
Europos Sąjungos vardu
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Nuomonės referentas: José Manuel Fernandes

TRUMPAS PAGRINDIMAS

San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės 
partnerystės susitarimas1 įsigaliojo 2011 m. rugpjūčio 29 d.2 ir nuo tada automatiškai 
pratęsiamas. Ankstesnis Susitarimo protokolas, įsigaliojęs 2014 m. gegužės 23 d., baigė galioti 
2018 m. gegužės 22 d. 

Remdamasi atitinkamais derybiniais nurodymais Komisija derėjosi su San Tomė ir Prinsipės 
Demokratinės Respublikos vyriausybe dėl žuvininkystės partnerystės susitarimo naujo 
protokolo sudarymo. Pasibaigus šioms deryboms, 2019 m. balandžio 17 d., parafuotas naujas 
protokolas. Šio protokolo galiojimo laikas – penkeri metai. Juo, remiantis patikimiausia turima 
moksline informacija ir laikantis Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) 
rekomendacijų, Sąjungos laivams suteikiama žvejybos San Tomė ir Prinsipės vandenyse 
galimybių. Naujajame protokole atsižvelgiama į ankstesniojo protokolo (2014–2018 m.) 
vertinimo ir perspektyvinio naujo protokolo sudarymo tikslingumo vertinimo rezultatus. Abu 
vertinimus atliko išorės ekspertai. Naujuoju protokolu taip pat bus suteikta galimybė Europos 
Sąjungai ir San Tomė ir Prinsipei, atsižvelgiant į abiejų šalių interesus, artimiau bendradarbiauti 
remiant atsakingą San Tomė ir Prinsipės vandenyse esančių žvejybos išteklių naudojimą ir San 
Tomė ir Prinsipės pastangas plėtoti žvejybos sektorių. 

Protokole numatomos žvejybos galimybės šių kategorijų laivams:

– 28 tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantiems laivams šaldikliams,

– 6 dreifuojančiosiomis ūdomis žvejojantiems laivams.

Derybos dėl žuvininkystės partnerystės susitarimo su San Tomė ir Prinsipe naujo protokolo 
vykdomos atsižvelgiant į Sąjungos išorės veiksmus Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
(AKR) valstybių grupės atžvilgiu, visų pirma į Sąjungos tikslus, susijusius su demokratijos 
principais ir žmogaus teisėmis.

1 OL L 205, 2007 8 7, p. 36.
2 OL L 31, 2013 1 31, p. 1.
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Europos Sąjungos metinis finansinis įnašas yra 840 000 EUR suma, apimanti:

a) su prieiga susijusią metinę 400 000 EUR sumą už 8 000 tonų metinį orientacinį kiekį visu 
protokolo galiojimo laikotarpiu, 

b) 440 000 EUR metinę paramos San Tomė ir Prinsipės žvejybos sektoriaus politikos kūrimui 
ir plėtrai sumą, mokamą visu protokolo galiojimo laikotarpiu. Ši parama visu minėto protokolo 
galiojimo laikotarpiu atitinka San Tomė ir Prinsipės politikos tikslus, susijusius su darniu 
vidaus vandenų ir jūros žvejybos išteklių valdymu.

Metinė įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma, įskaitant metų pradžioje dar 
neįsigaliojusių protokolų rezervo eilutę, nustatoma metinės biudžeto sudarymo procedūros 
metu3.

Komisijai suteikiami įgaliojimai Sąjungos vardu tvirtinti pagal partnerystės susitarimo 
9 straipsnį įsteigto jungtinio komiteto priimtus protokolo pakeitimus.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą rekomenduoti Parlamentui pritarti 
Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos 
žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projektui.

3 Atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais (2013/C 373/01).
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