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EL ja Seišellide vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud 

kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** 

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2014. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse 

eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel protokolli sõlmimist, millega määratakse 

kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus 

sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (16651/2013 – C7-0020/2014 – 

2013/0375(NLE)) 

(Nõusolek) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16651/2013), 

– võttes arvesse protokolli eelnõu, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Seišelli 

Vabariigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja 

rahaline toetus (16648/2013), 

– võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artiklile 43 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja 

lõikele 7 (C7-0020/2014), 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus kalapüügivõimaluste jaotamise 

kohta Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu 

protokolli alusel (COM(2013)0765), 

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse 

kindlaks Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelises kalandusalases 

partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) allkirjastamise ja 

ajutise kohaldamise kohta (COM(2013)0766), 

– võttes arvesse kodukorra artikli 81 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku, artikli 81 lõiget 2 

ja artikli 90 lõiget 7, 

– võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ja eelarvekomisjoni arvamust (A7-

0201/2014), 

1. annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks; 

2. palub komisjonil edastada parlamendile olulist teavet partnerluslepingu artiklis 4 

ettenähtud ühiste teaduskoosolekute kohta ja partnerluslepingu artiklis 9 ettenähtud 

ühiskomitee koosolekute kohta, eelkõige vastavad koosoleku protokollid ja järeldused, 

samuti protokolli artiklis 3 nimetatud mitmeaastase valdkondliku programmi tegeliku 

rakendamise aastaaruande; 

3. nõuab, et Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni esindajad saaksid osaleda vaatlejatena 

partnerluslepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitee koosolekutel; 



 

 

4. palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli viimase 

kehtivusaasta jooksul ja enne selle pikendamise eesmärgil läbirääkimiste alustamist 

protokolli täitmise järelhindamise aruanne, sealhulgas kalapüügivõimaluste kasutamise 

taseme analüüs ja protokolli kulutasuvuse analüüs, samuti aruanne võimalike 

kalapüügitegevuse piirangute kohta ja Seišellide majandusvööndis tegutsevale ELi 

kalalaevastikule selles India ookeani piirkonnas piraatide tekitatud kahju kohta; 

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide ja Seišelli Vabariigi valitsustele ja parlamentidele. 


