
 

 

P7_TA(2013)0522 

ES ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas. Protokolas, 

kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** 

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo 

dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos dabar 

galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos 

žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto (14165/2013 – C7-0415/2013 – 

2013/0315(NLE)) 

 

(Pritarimas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (14165/2013), 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos 

dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime 

numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, projektą (14162/2013), 

– atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 43 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą 

ir šio straipsnio 7 dalį (C7-0415/2013), 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl 

Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolo, kuriuo nustatomos abiejų šalių 

žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir 

finansinis įnašas, sudarymo projekto1, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl būsimo protokolo, kuriuo 

nustatomos Europos bendrijos ir Maroko Karalystės žuvininkystės sektoriaus partnerystės 

susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas2, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją ir Vystymosi komiteto bei 

Biudžeto komiteto nuomones (A7-0417/2013), 

1. pritaria protokolo sudarymui; 

2. primena Europos Parlamento teisę būti laiku ir visapusiškai informuojamam apie 

protokolo įgyvendinimą ir tokio įgyvendinimo rezultatus, todėl dar kartą reikalauja, kad 

Europos Parlamento atstovams būtų suteikta galimybė stebėtojų teisėmis dalyvauti 

jungtinio komiteto posėdžiuose, kuri yra numatyta Susitarimo dėl žvejybos 10 straipsnyje. 

Be to, ragina Europos Parlamentui pateikti dokumentus apie gaires, tikslus ir rodiklius, 

susijusius su skyriumi, kuriame nagrinėjama parama Maroko žuvininkystės sektoriui bei 
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2  OL C 168 E, 2013 6 14, p. 8. 



 

 

suteikti visą informaciją, reikalingą norint tinkamai stebėti protokolo 6 straipsnio 

aspektus, įskaitant galutinę ataskaitą apie paramos sektoriui programos įgyvendinimą, 

kurią Marokas privalo pateikti. Taip pat pakartoja savo prašymą Komisijai, prieš 

pradedant derybas dėl naujo protokolo sudarymo, pateikti Europos Parlamentui 

visapusišką ataskaitą apie dabartinio protokolo rezultatus ir veiklą. 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

ir Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms. 

 

 


