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Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon * 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een verordening 

van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon (COM(2006)0454 – C6-

0303/2006 – 2006/0156(CNS)) 

 

(Raadplegingsprocedure) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad (COM(2006)0454)1, 

– gelet op artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag, 

– gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 

Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0303/2006), 

– gelet op artikel 51 en artikel 83, lid 7 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Begrotingscommissie 

en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6-0477/2006), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een verordening van de Raad, als geamendeerd 

door het Parlement, alsmede aan de sluiting van de overeenkomst; 

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek 

Gabon. 

                                                 
1 Nog niet in het PB gepubliceerd. 



 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 

Overweging 2 bis (nieuw) 

  (2 bis) De financiële tegenprestatie van de 

EG zal worden gebruikt voor de 

ontwikkeling van de kustbevolking die 

afhankelijk is van de visserij, en voor de 

oprichting van kleine lokale invriezings- en 

verwerkingsbedrijven. 

Amendement 2 

Artikel 3 bis (nieuw) 

  Artikel 3 bis 

 In het laatste jaar van de geldigheidsduur 

van het protocol en voordat er een nieuwe 

overeenkomst wordt gesloten of de 

geldigheidsduur van de aan deze 

verordening gehechte overeenkomst wordt 

verlengd, legt de Commissie het Europees 

Parlement en de Raad een verslag voor 

over de toepassing van de overeenkomst 

en de omstandigheden waaronder deze ten 

uitvoer werd gelegd. 

Amendement 3 

Artikel 3 ter (nieuw) 

  Artikel 3 ter 

De Commissie brengt jaarlijks aan het 

Europees Parlement en de Raad verslag uit 

over de resultaten van het meerjarige 

sectorale programma bedoeld in artikel 7 

van het protocol. 

Amendement 4 

Artikel 3 quater (nieuw) 

  Artikel 3 quater 

 Op basis van het door de Commissie 

ingevolge artikel 3 bis ingediende verslag 

en na raadpleging van het Europees 



Parlement, verleent de Raad de 

Commissie in voorkomend geval een 

onderhandelingsmandaat met het oog op 

de sluiting van een nieuw protocol. 

Amendement 5 

Artikel 3 quinquies (nieuw) 

  Artikel 3 quinquies 

De Commissie beoordeelt elk jaar of 

lidstaten waarvan de vaartuigen in het 

kader van de overeenkomst vissen, zich 

houden aan de aangiftevereisten. 

 


