
 

 

P7_TA(2014)0074 

Protokol med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi ribolovnih 

možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 

sektorju *** 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2014 o predlogu 

sklepa Sveta o sklenitvi Protokola med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o določitvi 

ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma o partnerstvu v ribiškem 

sektorju, v imenu Evropske unije (11871/2013 – C7-0484/2013 – 2013/0216(NLE)) 

 

(Odobritev) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (11871/2013), 

– ob upoštevanju osnutka protokola, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, 

predvidene v Sporazumu med Evropsko unijo in Gabonsko republiko o partnerstvu v 

ribiškem sektorju (11875/2013), 

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a) 

drugega pododstavka člena 218(6) ter členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske 

unije (C7-0484/2013), 

– ob upoštevanju členov 81 in 90(7) Poslovnika, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2012 o poročilu EU za leto 2011 o 

usklajenosti politik za razvoj1, 

– ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za razvoj in Odbora za 

proračun (A7-0049/2014), 

1. odobri sklenitev protokola; 

2. poziva Komisijo, naj Parlamentu pošlje akte in sklepe srečanj skupnega odbora iz člena 9 

sporazuma, večletni sektorski program iz člena 3 protokola, rezultate letnih ocen ter akte 

in sklepe sestankov iz člena 4 protokola; poziva Komisijo, naj predstavnikom Parlamenta 

omogoči, da se kot opazovalci udeležijo sej skupnega odbora; poziva Komisijo, naj 

Parlamentu in Svetu v zadnjem letu izvajanja veljavnega protokola in pred začetkom 

pogajanj o njegovem podaljšanju predloži celovito poročilo o njegovem izvajanju, pri 

čemer naj se izmeri koriščenje ribolovnih možnosti in oceni stroškovno učinkovitost 

protokola; vztraja, da dostop do poročila ne sme biti nepotrebno omejen; 

3. poziva Svet in Komisijo, naj v skladu s členom 13(2) Pogodbe o Evropski uniji in členom 

218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v okviru svojih pristojnosti Parlament 

hitro in izčrpno obveščata o vseh fazah postopka, povezanega z novim protokolom in 

njegovim podaljšanjem; 

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0399. 



 

 

vladam in parlamentom držav članic in Gabonske republike. 

 

 


