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Sporazum o partnerstvu na področju ribištva med Evropsko skupnostjo in 

Gabonsko republiko * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi 

Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Gabonsko 

republiko (KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Uredbe Sveta (KOM(2006)0454)),1 

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe o ES, 

– ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, na podlagi katerega se je 

Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0303/2006), 

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

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

razvoj (A6-0477/2006), 

1. odobri predlog uredbe Sveta, kakor je bil spremenjen, in se strinja s sklenitvijo sporazuma; 

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

in parlamentom držav članic in Gabonske republike. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Sprememba 1 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

  (2a) Finančno nadomestilo ES se bo 

uporabilo za razvoj obalnega prebivalstva, 

odvisnega od ribolova, in odpiranje 

majhnih industrijskih obratov za 

zamrzovanje in predelavo rib. 

Sprememba 2 

Člen 3 a (novo) 

 Člen 3a 

                                                 
1 Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



 Komisija v zadnjem letu uporabe 

protokola in pred sklenitvijo vsakega 

novega sporazuma ali podaljšanju 

obdobja uporabe sporazuma, priloženega 

tej uredbi, Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži poročilo o uporabi 

sporazuma in pogojih, pod katerimi se je 

izvajal. 

Sprememba 3 

Člen 3 b (novo) 

 Člen 3b 

 Komisija letno poroča Evropskemu 

parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega 

sektorskega programa, opisanega v členu 7 

Protokola. 

Sprememba 4 

Člen 3 c (novo) 

 Člen 3c 

 Svet na podlagi poročila, ki ga Komisija 

predloži v skladu s členom 3a, in po 

posvetovanju z Evropskim parlamentom 

Komisiji, če je to potrebno, podeli mandat 

z namenom sprejetja novega protokola. 

Sprememba 5 

Člen 3 d (novo) 

 Člen 3d 

 Komisija vsako leto oceni, ali so države 

članice, katerih plovila ribarijo na podlagi 

Sporazuma, izpolnile obveznosti glede 

poročanja. 

 


