
 

 

P7_TA(2013)0522 

ES un Marokas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: 

protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu *** 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu starp Eiropas 

Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo 

ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp 

Eiropas Savienību un Marokas Karalisti (14165/2013 – C7-0415/2013 – 2013/0315(NLE)) 

 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (14165/2013), 

– ņemot vērā projektu protokolam starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar kuru 

nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā 

zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti (14162/2013), 

– ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 

un 7. punktu (C7-0415/2013), 

– ņemot vērā tā 2011. gada 14. decembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes 

lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, ar 

kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību 

nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti1, 

– ņemot vērā tā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par jauno protokolu, kurā noteiktas 

Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas 

Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums2, 

– ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu, kā arī Attīstības komitejas un Budžeta 

komitejas atzinumus (A7-0417/2013), 

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai; 

2. atgādina Eiropas Parlamenta tiesības būt laikus un pilnīgi informētam par protokola 

piemērošanu un tā rezultātiem, tādēļ no jauna uzstāj, ka jānodrošina Eiropas Parlamenta 

pārstāvju kā novērotāju piedalīšanās Zivsaimniecības nolīguma 10. pantā paredzētās 

Apvienotās komitejas sanāksmēs. Tāpat pieprasa, lai Parlamentam tiek iesniegta 

dokumentācija par pamatnostādnēm, mērķiem un rādītājiem attiecībā uz sadaļu, kurā 

paredzēts atbalsts Marokas zivsaimniecības nozares politikai, kā arī visa vajadzīgā 

                                                 
1  OV C 168 E, 14.6.2013., 155. lpp. 
2  OV C 168 E, 14.6.2013., 8. lpp. 



 

 

informācija protokola 6. pantā minēto aspektu atbilstīgai uzraudzībai, tostarp galaziņojums, 

ko Marokai ir jāiesniedz par nozares atbalsta programmas īstenošanu. Atkārto arī savu 

lūgumu, lai Komisija, pirms uzsākt sarunas par jaunu protokolu, iesniegtu Parlamentam 

izsmeļošu ziņojumu par spēkā esošā protokola rezultātiem un darbību. 

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem, kā arī Marokas Karalistes valdībai un parlamentam. 

 

 


