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EU:n ja Marokon välinen kalastuskumppanuussopimus: pöytäkirja 

kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta *** 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. joulukuuta 2013 esityksestä 

neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä 

kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 

korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan 

välisen pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (14165/2013 – C7-0415/2013 – 

2013/0315(NLE)) 

(Hyväksyntä) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14165/2013), 

– ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan väliseksi 

pöytäkirjaksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä 

kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 

korvauksen vahvistamisesta (14162/2013), 

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 

2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sekä 7 kohdan 

mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0415/2013),  

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston 

päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä 

kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen 

korvauksen vahvistamista koskevan Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan 

välisen pöytäkirjan tekemisestä1, 

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman tulevasta pöytäkirjasta 

Euroopan yhteisön ja Marokon kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen 

kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta2, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen sekä kehitysyhteistyövaliokunnan ja 

budjettivaliokunnan lausunnot (A7-0417/2013), 

1. antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle; 

2. muistuttaa, että Euroopan parlamentilla on oikeus saada ajoissa ja kattavasti tietoa 

pöytäkirjan soveltamisesta ja sen tuloksista, minkä vuoksi se vaatii jälleen helpottamaan 

                                                 
1 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 155. 
2 EUVL C 168 E, 14.6.2013, s. 8. 



Euroopan parlamentin edustajien osallistumista kalastussopimuksen 10 artiklan mukaisen 

sekakomitean kokouksiin tarkkailijoina; pyytää myös, että sille toimitetaan asiakirjat 

suuntaviivoista, tavoitteista ja indikaattoreista, jotka liittyvät Marokon kalastusalaa 

tukevaan politiikkaan, sekä kaikki tarvittavat tiedot, joiden avulla voidaan seurata 

asianmukaisesti pöytäkirjan 6 artiklan soveltamisalaan kuuluvia näkökohtia, mukaan 

lukien loppukertomus, joka Marokon on laadittava alakohtaisen tukiohjelman 

täytäntöönpanosta; toistaa myös pyyntönsä komissiolle, jotta se laatisi Euroopan 

parlamentille ennen uutta pöytäkirjaa koskevien neuvottelujen aloittamista täydellisen 

kertomuksen voimassa olevan pöytäkirjan tuloksista ja toiminnasta; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille. 

 


