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*** Procedura zgody
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***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu wykonawczego do 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (12199/2019),

– uwzględniając protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą 
Europejską (12202/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (C9-0001/2020),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rozwoju i Komisji Budżetowej,

– uwzględniając zalecenie Komisji Rybołówstwa (A9-0001/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i 
parlamentowi Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie 
Unia Europejska (UE) podpisała szereg umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz 
protokołów z państwami spoza UE. W ramach umów o partnerstwie w sprawie połowów UE 
udziela wsparcia finansowego i technicznego w zamian za uprawnienia do połowów 
nadwyżki zasobów ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) tego kraju, w regulowanym 
prawnie otoczeniu. Umowy te koncentrują się również na ochronie zasobów i zrównoważeniu 
środowiskowym oraz gwarantują, że wszystkie statki UE podlegają takim samym zasadom 
kontroli i przejrzystości, a także wspierają zrównoważoną politykę rybołówstwa kraju 
partnerskiego. Jednocześnie we wszystkich protokołach do umów w sprawie połowów 
zawarto klauzulę dotyczącą poszanowania praw człowieka.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską weszła w życie 29 sierpnia 2011 r. 
i od tego czasu jest automatycznie odnawiana. Ostatni protokół do umowy w sprawie 
połowów między stronami, który wszedł w życie 23 maja 2014 r., wygasł 22 maja 2018 r.

Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej (zwanej dalej „Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą”) w celu 
zawarcia nowego protokołu do umowy. W następstwie tych negocjacji nowy protokół 
parafowano 17 kwietnia 2019 r. Obejmuje on okres pięciu lat, licząc od daty rozpoczęcia jego 
tymczasowego stosowania, tj. od dnia podpisania.

Treść protokołu 
Zgodnie z priorytetami reformy polityki rybołówstwa nowy protokół oferuje statkom unijnym 
uprawnienia do połowów na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na podstawie 
najlepszych dostępnych opinii naukowych i z uwzględnieniem zaleceń Międzynarodowej 
Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Ten nowy protokół uwzględnia 
wyniki oceny ostatniego protokołu (na lata 2014–2018) oraz perspektywicznej oceny 
dotyczącej potrzeby zawarcia nowego protokołu1. Celem protokołu jest umożliwienie Unii 
oraz Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej ściślejszej współpracy w celu propagowania 
zrównoważonej polityki rybołówstwa, rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach 
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej oraz wsparcia wysiłków Wysp Świętego Tomasza 
i Książęcej na rzecz rozwoju sektora gospodarki rybnej w interesie obu stron.

Uprawnienia do połowów

Protokół przewiduje uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 28 sejnerów-
zamrażalni do połowu tuńczyka (16 pozwoleń dla Hiszpanii i 12 dla Francji) oraz 6 takli 
dryfujących (5 pozwoleń dla Hiszpanii i jedno dla Portugalii).

Wkład finansowy

1 Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 
entre l’Union européenne et São Tomé-et-Príncipe [Retrospektywna i perspektywiczna ocena protokołu do 
Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą] 
(Autorzy: Benoit Caillart, Philippe Tous i Christelle Le Grand, 22 września 2017 r.)
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
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Roczny wkład finansowy UE wynosi 840 000 EUR w oparciu o:

 – pojemności referencyjnej wynoszącej 8000 ton rocznie, w odniesieniu do której kwotę za 
dostęp ustalono na 400 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu, oraz

 – wsparcie przeznaczone na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej w wysokości 440 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania 
protokołu.

Rybołówstwo na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej
Sektor gospodarki rybnej jest jednym z czynników wzrostu na Wyspach Świętego Tomasza i 
Książęcej. Sektor ten opiera się wyłącznie na tradycyjnym łodziowym rybołówstwie 
przybrzeżnym i wykorzystuje zasoby przybrzeżne oraz gatunki daleko migrujące. W ostatnim 
czasie oceniono, że połowy krajowe przekraczają 12 000 ton, w tym 3300 ton gatunków 
tuńczyka. W związku z brakiem eksportu całość połowów trafia na rynek krajowy. W ciągu 
ostatnich kilku lat tradycyjna flota rozwinęła się, zwiększył się wyładunek i nastąpiło 
przejście z produkcji na potrzeby własne w kierunku bardziej komercyjnego podejścia.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca przyznają dostęp do łowisk nie tylko statkom UE, ale 
również statkom do połowów tuńczyka należącym do krajów spoza UE. W ostatnich latach 
władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zawarły dla około 15 statków protokoły z 
podmiotami reprezentującymi sejnery do połowu tuńczyka. Protokoły te, przekazywane przez 
władze podmiotom oceniającym, przewidują warunki płatności inne niż w przypadku statków 
UE, zasady monitorowania dostosowane do warunków mających zastosowanie do statków 
UE oraz klauzule wspierające zatrudnienie obywateli Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na 
pokładzie statku.

Administracja odpowiedzialna za rybołówstwo na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej 
dysponuje jedynie krajowymi środkami finansowymi i w dużej mierze zależy od pomocy 
zewnętrznej, aby móc usprawnić administrowanie połowami i spełniać normy 
międzynarodowe. Partnerstwo z UE jest dla tego kraju ważne, aby poprawić zarządzanie 
rybołówstwem i zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów 
(NNN).

Wnioski i zalecenia
Komisja przeprowadziła w 2017 r. ocenę ex post obowiązującego protokołu do umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą, jak również 
ocenę ex ante ewentualnego odnowienia protokołu2. 

W sprawozdaniu z oceny stwierdzono, że unijny sektor połowów tuńczyka wykazuje duże 
zainteresowanie połowami na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej i że odnowienie 
protokołu przyczyniłoby się do wzmocnienia monitorowania, kontroli i nadzoru połowów w 
tym regionie oraz do poprawy zarządzania nimi. Znaczenie wyłącznej strefy ekonomicznej 
w Zatoce Gwinejskiej sprawia, że planowany nowy protokół jest istotny zarówno dla 
unijnego sektora połowów tuńczyka, jak i dla państwa partnerskiego.

2 Évaluation rétrospective et prospective du protocole à l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable 
entre l’Union européenne et São Tomé-et-Príncipe [Retrospektywna i perspektywiczna ocena protokołu do 
Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą] 
(Autorzy: Benoit Caillart, Philippe Tous i Christelle Le Grand, 22 września 2017 r.)
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Jest to ważna umowa, która daje UE możliwość wzmocnienia zarządzania oceanami w 
regionie, w uzupełnieniu działań prowadzonych w ramach ICCAT, ponieważ nie istnieją inne 
umowy o partnerstwie w dziedzinie rybołówstwa w południowej strefie Zatoki Gwinejskiej 
będącej bardzo ważną strefą połowową (Gwinea Równikowa, Gabon i Angola).

Walka z połowami NNN jest dla UE priorytetem (zob. rozporządzenie 1005/20083). W 
związku z powyższym Unia powinna znacznie zintensyfikować przeciwdziałanie połowom 
NNN oraz poprawić przestrzeganie przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zapewniając 
właściwą kontrolę działalności połowowej statków UE i innych flot działających na wodach 
Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. W tym względzie można by zwiększyć obecność 
obserwatorów z organów krajowych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej na pokładach 
statków (Wkład w rozwój gospodarczy i społeczny).

Władze Wysp Świętego Tomasza i Książęcej powinny dążyć do tego, by obce floty 
przestrzegały unijnych przepisów dotyczących odcinania płetw rekinom4.

Należy zapewnić stabilne ramy dostępu statków UE do zasobów rybnych na tym obszarze w 
celu inwestowania, w perspektywie długoterminowej, w regionalne strategie w zakresie 
rybołówstwa. Ponadto statki UE potrzebują praw dostępu, którym towarzyszyć będzie solidny 
instrument prawny zapewniający jasność co do praw i obowiązków zainteresowanych stron 
(statków i państwa nadbrzeżnego).

Nawiązując do przeprowadzonej przez Trybunał analizy umów o partnerstwie w sprawie 
połowów5, sprawozdawca pragnie wskazać na uwagi Trybunału i podkreślić znaczenie 
wiarygodnych informacji na temat zasobów rybnych i danych dotyczących połowów w 
dążeniu do przestrzegania zasad i celów WPRyb oraz umów o partnerstwie w sprawie 
połowów, a także w celu wyciągnięcia rzetelnych wniosków dotyczących oceny umów o 
partnerstwie w sprawie połowów.

Na zakończenie sprawozdawca podkreśla, że Parlament musi być niezwłocznie i szczegółowo 
informowany o procedurach dotyczących protokołu na wszystkich etapach jego wypełniania. 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie należy przedkładać sprawozdanie roczne w sprawie 
wyników wieloletniego planu sektorowego określonego w art. 4 protokołu, jak również w 
sprawie spełnienia wymogu sprawozdawczości w zakresie połowów.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz 
uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999.
4  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r..
5 Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego: „Czy Komisja dobrze zarządza umowami 
o partnerstwie w sprawie połowów?”, Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej (październik 2015).
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OPINIA KOMISJI ROZWOJU

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii 
Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą 
Europejską
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bernhard Zimniok

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Unia Europejska (UE) podpisała szereg umów o partnerstwie w sprawie połowów oraz 
protokołów z państwami trzecimi. Na podstawie umów o partnerstwie w sprawie połowów 
UE udziela finansowego i technicznego wsparcia w zamian za uprawnienia do połowów 
nadwyżek zasobów ryb w wyłącznej strefie ekonomicznej (w.s.e.) danego kraju w prawnie 
uregulowanym środowisku. Umowy te obejmują również ochronę zasobów i zrównoważenie 
środowiskowe, zapewniając jednolite zasady kontroli i przejrzystości w odniesieniu do 
wszystkich statków unijnych oraz wspierając zrównoważoną politykę rybołówstwa państwa 
partnerskiego. Jednocześnie we wszystkich protokołach do umów o partnerstwie zawarto 
klauzulę dotyczącą poszanowania praw człowieka.

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską weszła w życie w dniu 29 sierpnia 
2011 r.1 i od tego czasu jest automatycznie odnawiana. Ostatni protokół do zawartej przez te 
strony umowy w sprawie połowów, który wszedł w życie dnia 23 maja 2014 r., wygasł 
w dniu 22 maja 2018 r.

Komisja prowadziła negocjacje z rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej w celu zawarcia nowego protokołu do obowiązującej umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów. W wyniku tych negocjacji nowy protokół parafowano w 
dniu 17 kwietnia 2019 r. Protokół obejmuje okres pięciu lat, począwszy od daty rozpoczęcia 
jego tymczasowego stosowania, tj. od daty jego podpisania.

Uprawnienia do połowów
Protokół przewiduje w szczególności uprawnienia do połowów w następujących kategoriach: 
28 sejnerów-zamrażalni do połowu tuńczyka (16 pozwoleń dla Hiszpanii i 12 dla Francji) 

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/2007 w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską (Dz.U. L 205 
z 7.8.2007, s. 35).
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oraz 6 taklowców powierzchniowych (5 pozwoleń dla Hiszpanii i jedno dla Portugalii).

Rekompensata finansowa

Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 840 000 EUR wyliczono na 
podstawie:

– pojemności referencyjnej wynoszącej 8000 ton rocznie, w odniesieniu do której kwotę za 
dostęp ustalono na 400 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu, oraz

– wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 
w wysokości 440 000 EUR rocznie przez okres obowiązywania protokołu.

Rybołówstwo w Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Sektor gospodarki rybnej jest jednym z czynników pobudzających wzrost gospodarczy w 
Demokratycznej Republice Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Sektor rybołówstwa na 
Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej opiera się wyłącznie na tradycyjnym łodziowym 
rybołówstwie przybrzeżnym i obejmuje eksploatację zasobów przybrzeżnych i gatunków 
daleko migrujących. W ostatnim czasie oceniono, że połowy krajowe przekraczają 12 000 
ton, w tym 3300 ton gatunków tuńczyka. W związku z brakiem eksportu całość połowów 
trafia na rynek krajowy. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił rozwój tradycyjnej floty 
łodziowej, któremu towarzyszy wzrost liczby wyładunków i przejście od połowów na własne 
potrzeby w kierunku bardziej komercyjnego podejścia.

Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przyznaje dostęp do łowisk 
nie tylko statkom UE, ale również statkom do połowów tuńczyka należącym do krajów spoza 
UE. W ostatnich latach władze tego kraju zawarły dla około 15 statków protokoły z 
podmiotami reprezentującymi sejnery do połowu tuńczyka. Protokoły te, przekazywane przez 
władze podmiotom oceniającym, przewidują warunki płatności inne niż w przypadku statków 
UE, zasady monitorowania dostosowane do warunków mających zastosowanie do statków 
UE oraz klauzule wspierające zatrudnienie obywateli Demokratycznej Republiki Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej na pokładzie statku.

Z uwagi na poważne wyzwania gospodarcze, społeczne i środowiskowe, przed którymi stoi 
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, sprawozdawca uważa, że 
omawiany protokół i łączny wkład finansowy UE powinny wspierać następujące priorytety: 

– promowanie: zrównoważonej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, modernizacji infrastruktury portowej, zwłaszcza w 
odniesieniu do unieszkodliwiania i bezpiecznego usuwania wysoce szkodliwych substancji, 
takich jak olej silnikowy, oraz równego traktowania wszystkich osób zatrudnionych w 
łańcuchu sektora rybołówstwa, ze szczególnym uwzględnieniem słabszych grup społecznych;  

– szerzenie wiedzy na temat tego regionu oceanicznego i zacieśnienie współpracy naukowej, 
w szczególności dzięki umożliwieniu lokalnym i unijnym naukowcom zaokrętowania się na 
statkach prowadzących działalność w tej strefie; oznacza to również dokładne określenie 
łącznych skutków różnych umów w sprawie połowów zawartych przez Demokratyczną 
Republikę Wysp Świętego Tomasza i Książęcej z państwami trzecimi, dotyczących stanu 
zasobów rybnych w tym regionie oceanicznym, aby zapewnić dalszy zrównoważony rozwój 
sektora gospodarki rybnej i ochronę życia morskiego przed nadmierną eksploatacją;

– zwiększenie monitorowania, kontroli i egzekwowania obowiązujących przepisów w celu 
wyeliminowania połowów NNN; w tym względzie należy umożliwić ścisłą koordynację ze 
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wszystkimi innymi programami wsparcia w tej dziedzinie;

– przejrzyste wykorzystanie wkładu finansowego UE przez zastosowanie wszystkich 
obowiązujących przepisów UE, a także Kodeksu przejrzystości polityki fiskalnej MFW, aby 
zapewnić jak największe korzyści dla ludności Demokratycznej Republiki Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcej, a także dla ekosystemu i życia morskiego regionu. 

Sprawozdawca ma nadzieję, że nowy protokół będzie stanowił zachętę do odpowiedzialnego i 
zrównoważonego i zgodnego z prawem wykorzystania zasobów rybnych, zapewni 
maksymalne korzyści i umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu przejrzystości fiskalnej w 
odniesieniu do wykorzystywania funduszy unijnych.

******

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w 
sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego 
Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską.
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Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Manuel Fernandes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Umowa o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską1 weszła w życie w dniu 29 sierpnia 
2011 r.2 i od tego czasu jest automatycznie odnawiana. Ostatni protokół do umowy, który 
wszedł w życie dnia 23 maja 2014 r., wygasł w dniu 22 maja 2018 r. 

Na podstawie odpowiednich wytycznych Komisja przeprowadziła negocjacje z rządem 
Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w celu zawarcia nowego 
protokołu do umowy. W wyniku tych negocjacji protokół parafowano dnia 17 kwietnia 2019 r. 
Nowy protokół obejmuje okres pięciu lat. Przewiduje on zapewnienie statkom unijnym 
uprawnień do połowów na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w oparciu o najlepsze 
dostępne opinie naukowe i przy uwzględnieniu zaleceń Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony 
Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). W nowym protokole uwzględniono wyniki oceny 
ostatniego protokołu (na lata 2014–2018) oraz perspektywicznej oceny dotyczącej potrzeby 
zawarcia nowego protokołu. Obie oceny przeprowadzili eksperci zewnętrzni. Protokół 
umożliwi także Unii Europejskiej oraz Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej bliższą 
współpracę na rzecz wspierania rozsądnej eksploatacji zasobów rybnych w wodach Wysp 
Świętego Tomasza i Książęcej oraz pozwoli wesprzeć wysiłki Wysp Świętego Tomasza 
i Książęcej na rzecz rozwoju sektora gospodarki rybnej, co leży w interesie obu stron. 

Protokół przewiduje uprawnienia do połowów w następujących kategoriach:

- 28 sejnerów zamrażalni do połowu tuńczyka;

- 6 taklowców powierzchniowych.

Negocjacje nowego protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów z Wyspami 
Świętego Tomasza i Książęcą wpisują się w ramy działań zewnętrznych Unii wobec krajów 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz uwzględniają w szczególności cele Unii w zakresie 
poszanowania zasad demokracji i praw człowieka.

1 Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 36.
2 Dz.U. L 31 z 31.1.2013, s. 1.
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Roczną rekompensatę finansową Unii Europejskiej w wysokości 840 000 EUR wyliczono na 
podstawie:

a) pojemności referencyjnej wynoszącej 8 000 ton rocznie, w odniesieniu do której kwotę za 
dostęp określono na 400 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania protokołu; 

b) wsparcia na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 
w wysokości 440 000 EUR rocznie przez cały okres obowiązywania protokołu. Wsparcie to 
jest zgodne z celami polityki krajowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w dziedzinie 
zrównoważonego zarządzania śródlądowymi i morskimi zasobami rybnymi przez cały okres 
obowiązywania protokołu.

Roczną kwotę na środki na zobowiązania i płatności ustala się w ramach rocznej procedury 
budżetowej, w tym na pozycję rezerwy na protokoły, które nie weszły jeszcze w życie na 
początku roku3.

Komisja byłaby upoważniona do zatwierdzenia, w imieniu Unii, zmian do protokołu 
przyjmowanych przez wspólny komitet utworzony na mocy umowy o partnerstwie.

******

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o zalecenie Parlamentowi wyrażenia zgody na przyjęcie projektu decyzji Rady w 
sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów Wyspami Świętego Tomasza i Książęcą a Wspólnotą Europejską.

3 Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie współpracy w kwestiach budżetowych 
(2013/C 373/01).
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