
 

AD\1066449LV.doc  PE546.724v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

  

 EIROPAS PARLAMENTS 2014 - 2019 

 

Budžeta komiteja 
 

2012/0134(NLE) 

24.6.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Budžeta komiteja 

Zivsaimniecības komitejai 

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru nosaka 

zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību 

nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas 

Republiku  

(11667/2012 – C8-0278/2014 – 2012/0134(NLE)) 

Referents: Indrek Tarand 



 

PE546.724v02-00 2/5 AD\1066449LV.doc 

LV 

PA_Leg_Consent 



 

AD\1066449LV.doc 3/5 PE546.724v02-00 

 LV 

ĪSS PAMATOJUMS 

Pamatojoties uz attiecīgo Padomes pilnvarojumu, Eiropas Komisija risināja sarunas ar 

Gvinejas-Bisavas Republiku, lai atjaunotu protokolu, kas pievienots Partnerattiecību 

nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku. 

Šo sarunu noslēgumā 2012. gada 10. februārī tika parafēts jauns protokols. Protokols tika 

parakstīts saskaņā ar attiecīgo lēmumu un tiek provizoriski piemērots no tā parakstīšanas 

dienas. 

Protokols un tā pielikums ir spēkā trīs gadus, sākot no tā provizoriskās piemērošanas dienas. 

Pirms sarunu uzsākšanas notika apspriedes ar ieinteresētajām personām, un tās norisinājās 

Tāljūras flotes reģionālajā konsultatīvajā padomē, kurā pulcējas zivsaimniecības nozares un 

vides un attīstības jomas NVO pārstāvji. Tehniskajās sanāksmēs notika apspriešanās arī ar 

dalībvalstu ekspertiem. Šajā apspriedēs tika secināts, ka zvejas protokolu ar Gvineju-Bisavu ir 

lietderīgi saglabāt. 

Padomes lēmuma projekts ir paredzēts, lai noslēgtu protokolu, kurš saskaņots starp Eiropas 

Savienību un Gvinejas-Bisavas Republiku un kurā noteiktas zvejas iespējas un finansiālais 

ieguldījums, kas paredzēts abu pušu noslēgtajā spēkā esošajā Partnerattiecību nolīgumā 

zivsaimniecības nozarē. 

Nolīguma protokola galvenais mērķis ir: 

• nodrošināt zvejas iespējas Eiropas Savienības kuģiem Gvinejas-Bisavas Republikas ūdeņos 

saskaņā ar pieejamo pārpalikumu; 

• pastiprināt sadarbību starp ES un Gvineju-Bisavu, lai izveidotu partnerattiecību struktūru, 

kurā abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un nodrošināt zvejas 

resursu atbildīgu izmantošanu Gvinejas-Bisavas zvejas zonā. 

IETEKME UZ BUDŽETU: Protokolā paredzēts kopējais finansiālais ieguldījums 

EUR 27,972 miljonu apmērā (ieskaitot administratīvos izdevumus) laikposmā no 2012. līdz 

2015. gadam. 

Protokola kopējais finansiālais ieguldījums — EUR 9, 2 miljoni par visu laikposmu — 

pamatojas uz: 

• ne vairāk par 40 zvejas atļaujām tunzivju zvejas kuģiem, bet traleriem — ne vairāk par 

7200 BRT pret EUR 6, 2 miljonus lielu finansiālo ieguldījumu; 

• EUR 3 miljonus lielu atbalstu zivsaimniecības nozares politikas izstrādei Gvinejas-Bisavas 

Republikā. Šis atbalsts atbilst valsts politikas mērķiem zivsaimniecības jomā. 

Šā protokola īstenošanu var apturēt pēc vienas puses iniciatīvas un pēc apspriešanās 

Apvienotajā komitejā, ja ir izpildīti viens vai vairāki šādi nosacījumi: a) ārkārtas apstākļu dēļ, 

kuri nav dabas parādības, nav iespējams veikt zvejas darbības Gvinejas-Bisavas EEZ; b) ja 

krasi mainās politiskās pamatnostādnes, kas noteica šā protokola noslēgšanu; c) ja viena no 
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pusēm ir pārkāpusi cilvēktiesību svarīgākos elementus un pamatelementus, kā arī 

demokrātijas principus u. c. Apturēšanas gadījumā puses turpina apspriesties, lai domstarpības 

atrisinātu. Šādā gadījumā paredz konkrētus finanšu pasākumus. 

****** 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteja ieteikt sniegt 

Parlamenta piekrišanu projektam Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu, ar kuru 

nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā 

zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gvinejas-Bisavas Republiku. 

Budžeta komiteja iesaka Zivsaimniecības komitejai pieņemt šim dokumentam pievienojamu 

nenormatīvu rezolūciju, kurā iekļautu šādus punktus: 

• aicina Komisiju katru gadu iesniegt Parlamentam un Padomei ziņojumu par protokola 

3. pantā izklāstītās nozaru daudzgadu programmas rezultātiem, kā arī par to, kā dalībvalstis 

ievēro nozvejas datu paziņošanas prasības; 

• aicina Komisiju pirms protokola termiņa beigām vai pirms sākt sarunas par tā iespējamu 

aizstāšanu iesniegt Parlamentam un Padomei protokola ex post novērtējumu, tostarp izmaksu 

un ieguvumu analīzi un paskaidrojumu, kā izlietoti un uzraudzīti Gvinejai-Bisavai piešķirtie 

līdzekļi. 
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