
 

 

P7_TA(2013)0527 

Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и 

Кот д'Ивоар: протокол за определяне на възможностите за риболов и на 

финансовото участие *** 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. 

относно проекта на решение на Съвета относно сключването на протокола за 

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

споразумението между Европейския съюз и Република Кот д'Ивоар (2013—2018 г.) 

(08701/2013 — C7-0216/2013 — 2013/0102(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид проекта за решение на Съвета (08701/2013), 

— като взе предвид проекта на протокол за определяне на възможностите за риболов и 

на финансовото участие, предвидени в споразумението между Европейския съюз и 

Република Кот д'Ивоар (2013—2018 г.) (08699/2013), 

— като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 43, 

параграф 2 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (C7-0216/2013), 

— 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 (A7-0416/2013), 

1. Дава своето одобрение за сключването на протокола; 

2. Призовава Комисията да предостави на Европейския парламент съответната 

информация за заседанията на съвместния комитет, посочен в член 9 от 

споразумението, по-специално съответните протоколи и заключения, заедно с 

годишния отчет относно резултатите от практическото прилагане на 

многогодишната секторна програма за подпомагане, посочена в член 3 от 

протокола; освен това призовава Комисията, по време на последната година на 

валидност на протокола и преди започването на преговори за неговото 

подновяване, да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад за 

последваща оценка, съдържащ анализ на разходите и ползите от изпълнението на 

протокола; 

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 Република Кот д'Ивоар . 


