
 

 

P7_TA(2013)0522 

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и 

Кралство Мароко: протокол за определяне на възможностите за 

риболов и на финансовото участие *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. 

относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на 

Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за 

определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в 

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския 

съюз и Кралство Мароко (14165/2013 — C7-0415/2013 — 2013/0315(NLE)) 

(Одобрение) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекторешението на Съвета (14165/2013), 

— като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко 

за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в 

споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския 

съюз и Кралство Мароко (14162/2013), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 43, параграф 2, както и с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и 

параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС (C7–0415/2013), 

— като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно проекта на 

решение на Съвета за сключване на Протокол между Европейския съюз и Кралство 

Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, 

предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 

Европейския съюз и Кралство Мароко1, 

— като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2011 г. относно бъдещия 

протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, 

предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 

Европейската общност и Кралство Мароко2, 

— като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник, 

— като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становищата на 

комисията по развитие и на комисията по бюджети (A7–0417/2013), 

1. Дава своето одобрение за сключването на протокола; 

                                                 
1  OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 155. 
2  OВ C 168 E, 14.6.2013 г., стр. 8. 



 

 

2. Припомня правото на Европейския парламент да бъде точно и изчерпателно 

информиран относно прилагането на протокола и неговите резултати, поради което 

отново настоява да се улесни участието на представители на Европейския 

парламент като наблюдатели в заседанията на смесената комисия, предвидена в 

член 10 от Споразумението в областта на рибарството; също така изисква на 

Парламента да бъде предоставена документацията относно насоките, целите и 

показателите, свързани с главата за подпомагане на политиката в сектора на 

рибарството в Мароко, както и цялата необходима информация, която позволява 

подходящ мониторинг на аспектите, включени в член 6 от протокола, включително 

окончателния доклад, който Мароко трябва да представи относно изпълнението на 

програмата за секторна подкрепа; също така отново отправя своето искане към 

Комисията да представи изчерпателен доклад относно резултатите и 

функционирането на действащия протокол на Европейския парламент преди да 

започне преговорите за нов протокол; 

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите 

членки и на Кралство Мароко. 


