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* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a 
Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom
(12199/2019 – C9-0001/2020 – 2019/0173(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12199/2019),

– so zreteľom na Protokol, ktorým sa vykonáva dohoda o partnerstve v sektore rybolovu 
medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym 
spoločenstvom (12202/2019),

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, 
článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0001/2020),

– so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet,

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A9-0001/2020),

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov a Demokratickej republiky Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod 
Európska únia podpísala s krajinami mimo EÚ viacero dohôd o partnerstve v sektore 
rybolovu a protokolov k nim. Prostredníctvom takýchto dohôd EÚ poskytuje finančnú 
a technickú podporu výmenou za rybolovné práva na nadbytok povoleného výlovu 
vo výhradnej hospodárskej zóne (VHZ) danej krajiny v právne regulovanom prostredí. Tieto 
dohody sa zameriavajú aj na ochranu zdrojov a environmentálnu udržateľnosť, zabezpečujú, 
aby sa na všetky plavidlá EÚ vzťahovali rovnaké pravidlá kontroly a transparentnosti, 
a podporujú partnerské krajiny v ich vlastnej politike udržateľného rybárstva. Zároveň bola 
do všetkých protokolov k dohodám v sektore rybolovu začlenená doložka o dodržiavaní 
ľudských práv.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a 
Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom nadobudla platnosť 29. augusta 2011 
a odvtedy sa automaticky predlžuje. Posledný protokol k dohode v sektore rybolovu medzi 
týmito dvoma stranami nadobudol platnosť 23. mája 2014 a jeho platnosť uplynula 22. mája 
2018.

Komisia rokovala s vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova 
(ďalej len „Svätý Tomáš a Princov ostrov“) s cieľom uzavrieť nový protokol k dohode. 
Po ukončení týchto rokovaní bol 17. apríla 2019 parafovaný nový protokol. Protokol sa 
vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho 
podpisu.

Obsah protokolu 
V súlade s prioritami reformovanej rybárskej politiky poskytuje nový protokol plavidlám 
Únie rybolovné možnosti vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe 
najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej 
komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT). V tomto novom protokole sa 
zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2018) a na budúcnosť 
zameraného posúdenia vhodnosti uzavrieť nový protokol1. Protokol okrem toho umožní 
Európskej únii a Svätému Tomášovi a Princovmu ostrovu, aby užšie spolupracovali na 
podpore zodpovedného využívania rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a úsilia Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rozvoj jeho sektora 
rybolovu, a to v záujme oboch strán.

Rybolovné možnosti

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 28 mraziarenských 
plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou (16 pre Španielsko a 12 pre Francúzsko) a 6 
plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami (5 pre Španielsko a jedna licencia 
pre Portugalsko).

1 Spätné a výhľadové vyhodnotenie protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou 
a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom (autori: Benoit Caillart, Philippe Tous a Christelle Le Grand, 
22. september 2017)
https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

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

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 840 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

 – referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená suma za prístup na 400 000 
EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu, a

 – podpora rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo 
výške 440 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu.

Rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove
Odvetvie rybolovu patrí medzi hnacie sily rastu na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove. 
Rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove je výlučne tradičný a zameriava sa 
na pobrežné druhy a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti. Domáce úlovky podľa 
nedávnych odhadov predstavovali 12 000 ton vrátane 3 300 ton tuniaka. Všetky úlovky 
zásobujú domáci trh a nevyvážajú sa. Loďstvo pre tradičný rybolov sa v posledných rokoch 
rozvíjalo, pričom sa zvýšili vylodenia a dochádza k posunu od rybolovu určeného na vlastnú 
spotrebu smerom ku komerčnejšiemu prístupu.

Svätý Tomáš a Princov ostrov okrem plavidiel EÚ umožňuje prístup aj zahraničným 
plavidlám na lov tuniakov z krajín mimo EÚ. V uplynulých rokoch úrady Svätého Tomáša a 
Princovho ostrova uzatvorili protokoly so subjektmi zastupujúcimi plavidlá na lov tuniakov 
vakovou sieťou, ktoré sa vzťahujú približne na 15 plavidiel. Tieto protokoly, ktoré spoločne 
využívajú orgány aj hodnotitelia, zahŕňajú platobné podmienky, ktoré sa líšia od podmienok 
pre plavidlá EÚ, spôsoby monitorovania, ktoré sú zosúladené s postupmi uplatniteľnými na 
plavidlá EÚ, a ustanovenia podporujúce zamestnávanie štátnych príslušníkov Svätého 
Tomáša a Princovho ostrova na palube plavidiel.

Správne orgány zodpovedné za rybolov na Svätom Tomáši a Princovom ostrove disponujú 
len vnútroštátnymi finančnými prostriedkami a vo svojej snahe rozvíjať riadenie rybolovu a 
dodržiavať medzinárodné normy sú vo veľkej miere závislé od vonkajšej pomoci. Partnerstvo 
s EÚ je dôležité pre krajinu, pretože jej umožní zlepšiť riadenie rybolovu a boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu.

Závery a odporúčania
Komisia vykonala v roku 2017 hodnotenie ex post aktuálneho protokolu k dohode o 
partnerstve v sektore rybolovu so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom, ako aj 
hodnotenie ex ante prípadného obnovenia platnosti tohto protokolu.2 

Z hodnotenia vyplynulo, že v sektore rybolovu tuniakov v Únii existuje veľký záujem o 
rybolov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a že obnovenie protokolu by prispelo 
k posilneniu monitorovania, kontroly a dohľadu, ako aj k lepšiemu riadeniu rybárstva v tomto 
regióne. Vzhľadom na dôležitosť výhradnej hospodárskej zóny v Guinejskom zálive má 
plánovaný nový protokol veľký význam tak pre sektor rybolovu tuniakov v Únii, ako aj pre 
partnerskú krajinu.

Ide o dôležitú dohodu, ktorá EÚ poskytuje príležitosť zlepšiť v tomto regióne správu oceánov 

2 Spätné a výhľadové vyhodnotenie protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou 
a Svätým Tomášom a Princovým ostrovom (autori: Benoit Caillart, Philippe Tous a Christelle Le Grand, 
22. september 2017).
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a doplniť opatrenia vykonávané v rámci ICCAT, pretože sa neuzavreli žiadne ďalšie dohody 
o partnerstve v oblasti rybolovu v oblasti južne od Guinejského zálivu, čo je veľmi dôležitá 
rybolovná zóna (Rovníková Guinea, Gabon a Angola).

Boj proti NNN rybolovu je pre EÚ prioritou (pozri nariadenie č. 1005/20083). V tejto 
súvislosti by Únia mala podstatne posilniť svoje opatrenia proti NNN rybolovu a zlepšiť 
dodržiavanie pravidiel spoločnej rybárskej politiky zabezpečením riadnej kontroly 
rybolovných činností plavidiel EÚ a iných flotíl pôsobiacich vo vodách Demokratickej 
republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova. V tejto súvislosti by sa mohla posilniť 
prítomnosť pozorovateľov vnútroštátnych orgánov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na 
palube plavidiel (Príspevok k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju).

Orgány Svätého Tomáša a Princovho ostrova by mali podporovať uplatňovanie pravidiel EÚ 
týkajúcich sa odstraňovania plutiev žralokov zahraničnými flotilami4.

Je potrebné získať stabilný rámec prístupu k rybolovným zdrojom v oblasti pre plavidlá EÚ, 
aby sa v dlhodobom horizonte dalo investovať do regionálnych rybolovných stratégií. Okrem 
toho plavidlá EÚ potrebujú prístupové práva spolu so spoľahlivým právnym nástrojom, ktorý 
zabezpečí právnu jednoznačnosť, pokiaľ ide o práva a povinnosti zainteresovaných strán 
(plavidlá a pobrežný štát).

V nadväznosti na analýzu dohôd o partnerstve v sektore rybolovu5 Dvorom audítorov by 
spravodajca rád upozornil na pripomienky Dvora audítorov a zdôraznil význam spoľahlivých 
informácií o populáciách rýb a údajov o úlovkoch s cieľom dodržiavať zásady a ciele, ktoré sa 
vzťahujú na spoločnú rybársku politiku a dohody o partnerstve v sektore rybolovu, a s cieľom 
vyvodiť spoľahlivé závery týkajúce sa hodnotenia dohôd o partnerstve v sektore rybolovu.

Na záver spravodajca zdôrazňuje, že Parlament musí byť vo všetkých štádiách plne a ihneď 
informovaný o postupoch týkajúcich sa protokolu alebo jeho obnovenia. Parlamentu a Rade 
by sa mala predkladať výročná správa o výsledkoch viacročného sektorového programu 
uvedeného v článku 4 protokolu, ako aj o dodržiavaní požiadaviek v oblasti podávania hlásení 
o úlovkoch.

3 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na 
zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho 
odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 
a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999.
4 Nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. júna 2003.
5 Osobitná správa Európskeho dvora audítorov: „Riadi Komisia dobre dohody o partnerstve v sektore rybolovu?“, 
Úrad pre publikácie, Luxemburg (október 2015).
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20.12.2019

STANOVISKO VÝBORU PRE ROZVOJ

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa vykonáva 
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom
(COM(2019)0377 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Bernhard Zimniok

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska únia podpísala s krajinami mimo EÚ viacero dohôd o partnerstve v sektore 
rybolovu a protokolov k nim. Prostredníctvom takýchto dohôd EÚ poskytuje finančnú 
a technickú podporu výmenou za rybolovné práva na nadbytočné zásoby vo výhradnej 
hospodárskej zóne (VHZ) danej krajiny v právne regulovanom prostredí. Tieto dohody sa 
zameriavajú aj na ochranu zdrojov a environmentálnu udržateľnosť, zabezpečujú, aby sa na 
všetky plavidlá EÚ vzťahovali rovnaké pravidlá kontroly a transparentnosti, a podporujú 
partnerské krajiny v ich vlastnej politike udržateľného rybárstva. Zároveň bola do všetkých 
protokolov k dohodám v sektore rybolovu začlenená doložka o dodržiavaní ľudských práv.

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom nadobudla platnosť 29. augusta 20111 
a odvtedy sa automaticky predlžuje. Posledný protokol k dohode v sektore rybolovu medzi 
týmito dvoma stranami nadobudol platnosť 23. mája 2014 a jeho platnosť uplynula 22. mája 
2018.

Komisia viedla rokovania s vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho 
ostrova s cieľom uzavrieť nový protokol k existujúcej dohode o partnerstve v sektore 
rybolovu. Po ukončení týchto rokovaní bol 17. apríla 2019 parafovaný nový protokol. 
Protokol sa vzťahuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania, t. j. 
odo dňa jeho podpisu.

Rybolovné možnosti
V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách: 28 mraziarenských 
plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou (16 pre Španielsko a 12 pre Francúzsko) a 6 
unášaných lovných šnúr (5 pre Španielsko a jedna licencia pre Portugalsko).

1 Nariadenie Rady (ES) č. 894/2007 o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou 
republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 35).
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Finančný príspevok

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 840 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

– referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená suma za prístup na 400 000 EUR 
ročne na celé obdobie platnosti protokolu, a

– podpora rozvoja odvetvovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova 
vo výške 440 000 EUR ročne na obdobie platnosti protokolu.

Rybárstvo Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Odvetvie rybárstva patrí na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove medzi hnacie sily rastu. 
Rybolov na Svätom Tomášovi a Princovom ostrove je výlučne tradičný a zameriava sa 
na pobrežné druhy a druhy migrujúce na veľké vzdialenosti. Domáce úlovky podľa 
nedávnych odhadov presahujú 12 000 ton vrátane 3 300 ton tuniakov. Všetky úlovky 
zásobujú domáci trh a nevyvážajú sa. Loďstvo pre tradičný rybolov sa v posledných rokoch 
rozvíjalo, pričom sa zvýšili vylodenia a dochádza k posunu od rybolovu určeného na vlastnú 
spotrebu smerom ku komerčnejšiemu prístupu.

Svätý Tomáš a Princov ostrov umožňuje prístup do svojich vôd na lov tuniakov nielen 
plavidlám EÚ, ale aj zahraničným plavidlám z krajín mimo EÚ. V posledných rokoch úrady 
Svätého Tomáša a Princovho ostrova uzavreli protokoly so subjektmi, ktoré zastupujú 
plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou, na približne 15 plavidiel. Tieto protokoly, ktoré 
spoločne využívajú orgány aj hodnotitelia, zahŕňajú platobné podmienky, ktoré sa líšia 
od podmienok pre plavidlá EÚ, spôsoby monitorovania, ktoré sú zosúladené s postupmi 
uplatniteľnými na plavidlá EÚ, a ustanovenia podporujúce zamestnávanie štátnych 
príslušníkov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na palube plavidiel.

Vzhľadom na závažné hospodárske, sociálne a environmentálne problémy, ktorým Svätý 
Tomáš a Princov ostrov čelí, sa spravodajca domnieva, že tento protokol a celý finančný 
príspevok EÚ by mali podporovať tieto priority: 

– podporovať udržateľné hospodárstvo s osobitným dôrazom na miestny maloobjemový 
rybolov; modernizovať prístavnú infraštruktúru, najmä pokiaľ ide o spracovanie a bezpečnú 
likvidáciu vysoko znečisťujúcich látok, akou je okrem iného motorový olej; zabezpečiť 
rovnaké zaobchádzanie so všetkými pracovníkmi v reťazci rybolovu s osobitným zreteľom 
na zraniteľné skupiny;  

– zlepšiť poznatky o tomto oceánskom regióne a vedeckú spoluprácu, a to najmä tým, že sa 
umožní prítomnosť miestnych vedcov a vedcov z EÚ na palube plavidiel pôsobiacich v tejto 
oblasti; znamená to aj presné poznanie kumulatívnych účinkov jednotlivých rybárskych 
dohôd, ktoré Svätý Tomáš a Princov ostrov uzavrel s tretími krajinami, na stav rybolovných 
zdrojov v tomto oceánskom regióne s cieľom zabezpečiť, aby sa odvetvie rybárstva mohlo 
ďalej rozvíjať udržateľným spôsobom a aby nedochádzalo k poškodzovaniu morských 
zdrojov v dôsledku ich nadmerného využívania;

– posilniť monitorovanie, kontrolu a presadzovanie platných právnych predpisov s cieľom 
odstrániť NNN rybolov; v tejto súvislosti by sa mala uľahčiť úzka koordinácia so všetkými 
ostatnými programami podpory v tejto oblasti;

– dosiahnuť transparentnosť používania finančného príspevku EÚ uplatňovaním všetkých 
platných pravidiel EÚ, ako aj kódexu pre fiškálnu transparentnosť MMF s cieľom zabezpečiť 
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maximálne výhody pre obyvateľstvo Svätého Tomáša a Princovho ostrova, ako aj pre 
ekosystém a morské prostredie tohto regiónu. 

Spravodajca dúfa, že nový protokol bude mať potenciál podnietiť zodpovedné a udržateľné 
legálne využívanie rybolovných zdrojov, prinesie maximálny úžitok a zabezpečí vysoký 
stupeň fiškálnej transparentnosti pri využívaní finančných prostriedkov EÚ.

******

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu 
udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, 
ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou 
republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom.
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Manuel Fernandes

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

 Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a 
Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom1 nadobudla platnosť 29. augusta 20112 
a odvtedy sa automaticky predlžuje. Predchádzajúci protokol k dohode nadobudol platnosť 
23. mája 2014 a jeho platnosť uplynula 22. mája 2018. 

Komisia na základe príslušných smerníc na rokovania rokovala s vládou Demokratickej 
republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova s cieľom uzavrieť nový protokol k dohode. Na 
záver týchto rokovaní bol 17. apríla 2019 parafovaný nový protokol. Dĺžka platnosti protokolu 
je stanovená na päť rokov. Nový protokol poskytuje plavidlám Únie rybolovné možnosti 
vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova na základe najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní a v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických 
tuniakov (ICCAT). V novom protokole sa zohľadňujú výsledky hodnotenia predchádzajúceho 
protokolu (2014 – 2018) a perspektívneho posúdenia možnosti uzavrieť nový protokol. Obe 
vykonali externí odborníci. Protokol okrem toho umožní Európskej únii a Svätému Tomášovi 
a Princovmu ostrovu, aby užšie spolupracovali na podpore zodpovedného využívania 
rybolovných zdrojov vo vodách Svätého Tomáša a Princovho ostrova a úsilia tejto republiky 
o rozvoj jej sektora rybolovu, a to v záujme oboch strán. 

V protokole sa stanovujú rybolovné možnosti v týchto kategóriách:

– 28 mraziarenských plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou,

– 6 plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami.

Rokovanie o novom protokole k dohode o partnerstve v sektore rybolovu so Svätým Tomášom 
a Princovým ostrovom je súčasťou vonkajšej činnosti Únie vo vzťahu k africkým, karibským 
a tichomorským krajinám (AKT) a zohľadňujú sa v ňom predovšetkým ciele Únie v oblasti 

1 Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 36.
2 Ú. v. EÚ L 31, 31.1.2013, s. 1.
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dodržiavania demokratických zásad a ľudských práv.

Ročný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 840 000 EUR a pozostáva z týchto 
položiek:

a) referenčná tonáž 8 000 ton ročne, pri ktorej bola stanovená suma za prístup na 400 000 EUR 
ročne na celé obdobie platnosti protokolu, 

b) podpora rozvoja sektorovej politiky rybolovu Svätého Tomáša a Princovho ostrova vo výške 
440 000 EUR ročne na celé obdobie platnosti protokolu. Táto podpora je v súlade s cieľmi 
vnútroštátnej politiky v oblasti udržateľného riadenia vnútrozemských a morských rybolovných 
zdrojov Svätého Tomáša a Princovho ostrova na celé obdobie platnosti protokolu.

Ročná suma viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov sa stanovuje v rámci 
každoročného rozpočtového postupu vrátane riadku rezerv pre protokoly, ktoré začiatkom roka 
ešte neboli v platnosti3.

Zmeny protokolu, ktoré má prijať spoločný výbor zriadený podľa dohody o partnerstve, by 
bola v mene Únie splnomocnená schvaľovať Komisia.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu 
udeliť súhlas s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda 
o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša 
a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom.

3 V súlade s Medziinštitucionálnou dohodou o spolupráci v rozpočtových otázkach (2013/C 373/01).
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