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Partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Kap Verde *** 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om utkastet till 

rådets beslut om ingående av ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter 

och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan 

Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (09793/2011 – C7-0228/2011 – 

2011/0097(NLE)) 

 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (09793/2011), 

– med beaktande av utkastet till ett nytt protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter 

och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan 

Europeiska unionen och Republiken Kap Verde (09791/2011), 

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 43.2 och artikel 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C7-0228/2011), 

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet 

för utveckling och budgetutskottet (A7-0299/2011). 

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.  

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och 

slutsatserna från de möten som hållits i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 

i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i det nya protokollet och 

de tillhörande årliga utvärderingarna. Kommissionen uppmanas också att göra det lättare 

för parlamentets representanter att delta som observatörer i den gemensamma kommitténs 

möten. Parlamentet begär att kommissionen, under det sista året av protokollets 

giltighetstid och innan förhandlingar om en förlängning av det inleds, företer parlamentet 

och rådet en fullständig utvärderingsrapport om hur protokollet tillämpats och utan att 

belägga detta dokument med onödiga tillträdesbegränsningar.  

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inom ramen för deras 

respektive befogenheter, omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden 

av förfarandet, avseende protokollet och dess förnyelse, i enlighet med artikel 13.2 i 

fördraget om Europeiska unionen och artikel 218.10 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 

och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 

Republiken Kap Verde. 


