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Sporazum o partnerstvo v ribiškem sektorju med ES ter Dansko in 

Grenlandijo * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. maja 2007 o predlogu Uredbe 

Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo 

na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani 

(KOM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS)) 

 

(Postopek posvetovanja) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2006)0804)1, 

– ob upoštevanju člena 37 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe ES,  

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

posvetoval s Parlamentom (C6-0506/2006), 

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

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za proračun (A6-0161/2007), 

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen, in odobri sklenitev sporazuma; 

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 250(2) Pogodbe ES; 

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če ima namen odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

4. poziva k uvedbi usklajevalnega postopka na osnovi skupne izjave z dne 4. marca 1975, če 

ima Svet namen odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament; 

5. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če ima namen bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Sprememba 1 

Uvodna izjava 2 a (novo) 

 (2a) Če je raven ribolovnih možnosti, ki jo 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



določi Skupni odbor, nižja od tiste, 

določene v poglavju I Priloge, 

Grenlandija v naslednjih letih nadomesti 

Skupnost z ustreznimi ribolovnimi 

možnostmi ali v istem letu z drugimi 

ribolovnimi možnostmi ali tako, da odšteje 

sorazmeren delež dogovorjenega plačila.  

Sprememba 2 

Uvodna izjava 2 b (novo) 

 (2b) Skupnost si mora pridržati pravico do 

prilagoditve kvot, če se ugotovi, da po letu 

2010 te niso usklajene s trajnostno 

politiko EU.  

Sprememba 3 

Uvodna izjava 2 c (novo) 

 (2c) Pri izvajanju člena 2(1) Protokola je 

treba upoštevati pogoje iz člena 1(2) 

Protokola. 

Sprememba 4 

Člen 3 a (novo) 

 Člen 3a 

Komisija Evropskemu parlamentu in 

Svetu letno poroča o rezultatih sektorske 

ribiške politike, opisane v členu 4 

Protokola. 

Sprememba 5 

Člen 4, odstavek 1 a (novo) 

 Komisija vsako leto oceni, ali so države 

članice, katerih plovila delujejo v skladu s 

Protokolom, izpolnile obveznosti glede 

poročanja. Če tega niso storile, Komisija 

zavrne njihove zahteve za ribolovna 

dovoljenja za naslednje leto. 

Sprememba 6 

Člen 4 a (novo) 

 Člen 4a 



Komisija pred iztekom veljavnosti 

Protokola in začetkom  pogajanj za njegovo 

morebitno podaljšanje predloži 

Evropskemu parlamentu in Svetu 

naknadno oceno Protokola skupaj z analizo 

stroškov in koristi. 

 


