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Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati *** 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2013 om utkastet till 

rådets beslut om ingående av protokollet om fastställande av fiskemöjligheter och 

ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska 

gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (13331/2012 – C7-

0036/2013 – 2012/0229(NLE)) 

 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (13331/2012), 

– med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av fiskemöjligheter och 

ekonomisk ersättning enligt partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska 

gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Kiribati, å andra sidan (13333/2012), 

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

artikel 43.2 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (C7-0036/2013), 

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandena från utskottet 

för utveckling och budgetutskottet (A7-0345/2013). 

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet protokollen och 

slutsatserna från de sammanträden som hållits i den gemensamma kommitté som avses i 

artikel 10 i avtalet samt det fleråriga sektorsprogram som avses i artikel 3 i protokollet 

och de tillhörande årliga utvärderingarna. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen att 

underlätta deltagandet för parlamentets företrädare som observatörer i de sammanträden 

som hålls i den gemensamma kommittén. Parlamentet begär att kommissionen, under det 

sista året av protokollets giltighetstid och innan förhandlingar om en förlängning av det 

inleds, förelägger parlamentet och rådet en fullständig utvärderingsrapport om hur 

protokollet tillämpas, utan att införa onödiga begränsningar av tillgången till detta 

dokument. 

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

respektive befogenheter omedelbart och fullständigt informera parlamentet i alla skeden 

av de förfaranden som avser det nya 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 Kiribati. 


