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RÖVID INDOKOLÁS 

A Tanácstól kapott megbízás alapján az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott a Bissau-

guineai Köztársasággal az Európai Közösség és a Bissau-guineai Köztársaság közötti 

halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv megújításáról. 

A tárgyalások eredményeként a felek 2012. február 10-én egy új jegyzőkönyvet parafáltak. A 

jegyzőkönyvet a felek a tanácsi határozattal összhangban aláírták és az aláírás napjától 

ideiglenesen alkalmazzák. 

A jegyzőkönyv és melléklete az ideiglenes alkalmazásuk napjától számított hároméves 

időszakra alkalmazandók. 

Az érdekelt felekkel konzultáció folyt a tárgyalások előtt a távolsági flottával foglalkozó 

regionális tanácsadó testület keretében, amely a halászati ágazat képviselőit, valamint a 

környezetvédelemmel és fejlesztéssel foglalkozó nem kormányzati szervezeteket tömöríti. 

Technikai értekezletek keretében a tagállami szakértőkkel is egyeztettek. A konzultációk 

azzal a következtetéssel zárultak, hogy az Uniónak érdekében áll halászati jegyzőkönyvet 

fenntartani Bissau-Guineával. 

A tanácsi határozattervezet célja, hogy az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság 

között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és 

pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött 

jegyzőkönyvet megkössék. 

A jegyzőkönyv elsődleges célja, hogy: 

• az európai uniós hajóknak – a rendelkezésre álló többlet korlátain belül – halászati 

lehetőségeket biztosítson Bissau-Guinea vizein; 

• az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti együttműködést szorosabbra 

fűzze egy olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása érdekében, amely 

a bissau-guineai halászati övezetben lehetővé teszi a fenntartható halászati politika fejlesztését 

és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázását. 

KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK: A jegyzőkönyv szerinti teljes pénzügyi hozzájárulás a 

2012-től 2015-ig terjedő időszakra 27 972 000 EUR (igazgatási költségekkel együtt). 

A jegyzőkönyv szerinti, 9 200 000 EUR-t kitevő összes pénzügyi hozzájárulás a teljes 

időszakra vonatkozóan az alábbiakból áll: 

• 6 200 000 EUR pénzügyi hozzájárulásért legfeljebb 40 halászati engedély a 

tonhalhalászhajók részére és 7200 BRT a vonóhálós hajók részére, és 

• 3 000 000 EUR a bissau-guineai halászati politika fejlesztésére irányuló támogatás címén. 

Ez a támogatás megfelel a nemzeti halászati politika célkitűzéseinek. 

E jegyzőkönyv végrehajtása a vegyes bizottság keretében folytatott konzultációt követően 

bármelyik fél kezdeményezésére felfüggeszthető az alábbi feltételek bármelyikének 
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fennállása esetén: a) természeti jelenségektől eltérő rendkívüli körülmények 

megakadályozzák a halászati tevékenységek végzését a bissau-guineai kizárólagos gazdasági 

övezetben; b) az e jegyzőkönyv megkötését eredményező politikai irányvonalak jelentősen 

módosulnak; c) valamelyik fél megsérti az emberi jogok és demokratikus elvek lényeges és 

alapvető elemeit stb. Felfüggesztés esetén a felek folytatják a konzultációt az őket 

szembeállító vita békés rendezése érdekében. Ilyen esetben konkrét finanszírozási 

intézkedésekre kerül sor. 

****** 

A Költségvetési Bizottság felhívja a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 

javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az Európai Közösség és a Bissau-guineai 

Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek 

és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyv aláírásáról szóló tanácsi 

határozattervezethez. 

A Költségvetési Bizottság javasolja a Halászati Bizottságnak, hogy fogadjon el egy olyan nem 

jogalkotási állásfoglalást, amely tartalmazza az alábbi bekezdéseket: 

• felhívja a Bizottságot, hogy tegyen évente jelentést az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jegyzőkönyv 3. cikkében leírt több évre szóló ágazati program eredményeiről, 

valamint a jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról; 

• felhívja a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv lejárta vagy az annak felváltására irányuló 

tárgyalások megkezdése előtt nyújtsa be a Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 

utólagos értékelését, amely költség-haszonelemzést és a Bissau-Guinea számára elkülönített 

források felhasználására és nyomon követésére vonatkozó magyarázatot is tartalmaz. 
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