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Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju ES-Maroko * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi 

Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Kraljevino 

Maroko (KOM(2005)0692 – C6-0040/2006 – 2005/0280(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije o uredbi Sveta (KOM(2005)0692)1, 

– ob upoštevanju členov 37 in 300(2) Pogodbe ES, 

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je 

Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0040/2006), 

– ob upoštevanju členov 51 in 83(7) svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju mnenja pravne službe Parlamenta (SJ-0085-06), 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za proračun in Odbora za 

razvoj (A6-0163/2006), 

1. odobri spremenjeni predlog uredbe Sveta in odobri sklenitev sporazuma; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Sprememba 1 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

  (2a) Finančni prispevek Skupnosti mora 

biti namenjen tudi razvoju obalnega 

prebivalstva Maroka in Zahodne Sahare, 

ki se preživlja z ribištvom, in odpiranju 

majhnih in srednje velikih lokalnih 

industrijskih obratov v ribiškem sektorju. 

Sprememba 2 

Uvodna izjava 3 a (novo) 

 (3a) Evropski parlament mora biti bolje 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



 

obveščen, zato mora Komisija pripraviti 

letno poročilo o izvajanju tega sporazuma, 

ki bo obsegalo vse načine ribolova iz 

omenjenega sporazuma in vsebovalo 

pozitivna mnenja, ki jih Komisija izda v 

skladu s členom 6(2) tega sporazuma. 

Sprememba 3 

Člen 1, odstavek 1 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem 

sektorju med Evropsko skupnostjo in 

Kraljevino Maroko se odobri v imenu 

Skupnosti. 

Sporazum o partnerstvu v ribiškem 

sektorju med Evropsko skupnostjo in 

Kraljevino Maroko se odobri v imenu 

Skupnosti ter se ga izvaja v skladu z 

mednarodnim pravom. 

Sprememba 4 

Člen 2, uvodni stavek 

Možnosti ribolova, določene v Protokolu k 

Sporazumu, se med države članice 

razporedijo na naslednji način: 

Možnosti ribolova, določene v Protokolu k 

Sporazumu in v skladu z načeli, ki 

zagotavljajo relativno stabilnost, se med 

države članice razporedijo na naslednji 

način: 

Sprememba 5 

Člen 3, pododstavek 1 a (novo) 

  Na podlagi objav in sporočil mešane 

komisije, ustanovljene v skladu s členom 

10 tega sporazuma, Komisija vsako leto 

seznani Parlament in Svet o izvajanju 

omenjenega sporazuma.  

Sprememba 6 

Člen 3, pododstavek 1 b (novo) 

  V primeru dokazov, da je izvajanje tega 

sporazuma v nasprotju z mednarodnimi 

obveznostmi, Komisija nemudoma 

sprejme ukrepe za prekinitev njegovega 

izvajanja v skladu s členom 15 tega 

sporazuma. 

Sprememba 7 

Člen 3 a (novo) 

  Člen 3a 



 Komisija mora v letno poročilo 

Evropskemu parlamentu vključiti tudi vse 

podatke o spremembah stanja ribolovnih 

virov, ukrepih za ohranjanje in 

upravljanje teh virov in o rezultatih 

poskusnih kampanj z novimi vrstami, 

izvedenih v skladu z določbami člena 5 

Protokola. 

Sprememba 8 

Člen 3 b (novo) 

  Člen 3b 

 V primeru izboljšanja biološkega stanja 

staleža glavonožcev in lupinarjev, ki bi ga 

potrdila pozitivna znanstvena mnenja, in v 

skladu z določbami iz člena 4 Protokola si 

bo Komisija morala prizadevati za 

vključitev morebitnih novih možnosti 

ribolova za omenjeni kategoriji v okviru 

tega sporazuma. 

Sprememba 9 

Člen 3 c (novo) 

  Člen 3c 

 Tehnični ukrepi in ukrepi za upravljanje 

ribolova, ki so jih sprejele maroške oblasti 

v korist lokalnih ribiških flot, veljajo tudi 

za ribiško ladjevje Skupnosti, ki lovi na 

podlagi tega sporazuma.  

Sprememba 10 

Člen 3 d (novo) 

  Člen 3d 

 V zadnjem letu veljavnosti Protokola in 

pred sklenitvijo novega sporazuma o 

njegovi obnovitvi Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predstavi poročilo o 

izvajanju sporazuma.  

Sprememba 11 

Člen 3 e (novo) 

  Člen 3e 

 Na podlagi poročila iz člena 3d in po 



 

posvetovanju z Evropskim parlamentom 

Svet podeli Komisiji, če je potrebno, 

pogajalski mandat za sklenitev novega 

protokola.   

Sprememba 12 

Člen 3 f (novo) 

  Člen 3f 

 Na sejah in pri delu mešane komisije iz 

člena 10 tega sporazuma lahko sodelujejo 

en poslanec Evropskega parlamenta kot 

opazovalec ter predstavniki ribolovnega 

sektorja, katerega dejavnost ureja ta 

sporazum. 

Sprememba 13 

Člen 3 g (novo) 

  Člen 3g 

 Komisija seznani Evropski parlament z 

vsemi pobudami za spremembo vsebine 

tega sporazuma, vključno s protokolom, 

tehničnimi navodili in prilogami. 

 


