
 

 

P7_TA(2014)0398 

Az EU és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi 

megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** 

Az Európai Parlament 2014. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió és a 

Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt 

halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az 

Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (16651/2013 

– C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16651/2013), 

– tekintettel az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti halászati partnerségi 

megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról 

szóló jegyzőkönyv tervezetére (16648/2013), 

– tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkével, 

valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és (7) 

bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-

0020/2014), 

– tekintettel az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati 

partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv szerinti halászati lehetőségek 

elosztásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2013)0765), 

– tekintettel az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati 

partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 

megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról és 

ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatra 

(COM(2013)0766), 

– tekintettel eljárási szabályzata 81. cikke (1) bekezdésének első és harmadik 

albekezdésére, 81. cikkének (2) bekezdésére és 90. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-

0201/2014), 

1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével; 

2. kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlament számára a partnerségi megállapodás 4. 

cikkében említett közös tudományos ülésekkel és a partnerségi megállapodás 9. cikkében 

előírt vegyes bizottsági ülésekkel kapcsolatos vonatkozó információkat, különösen azok 

jegyzőkönyveit és következtetéseit, valamint a jegyzőkönyv 3. cikkében előírt többéves 

ágazati program tényleges végrehajtásáról szóló éves jelentést; 



 

 

3. kéri, hogy a Parlament Halászati Bizottságának képviselői megfigyelőként részt 

vehessenek a partnerségi megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottsági üléseken; 

4. kéri a Bizottságot, hogy a jegyzőkönyv érvényességének utolsó évében és a megújítására 

irányuló tárgyalások megkezdése előtt terjesszen a Parlament és a Tanács elé utólagos 

értékelő jelentést a jegyzőkönyv végrehajtásáról, kitérve abban a halászati lehetőségek 

kihasználtságának elemzésére és a jegyzőkönyv költségeinek és hasznának értékelésére, 

valamint nyújtson be számukra jelentést az Indiai-óceán e térségében tapasztalható 

kalóztevékenység miatt a halászati tevékenységeket érintő esetleges korlátokról és a 

Seychelle-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében működő uniós flotta számára 

felmerült veszteségekről; 

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 

valamint a tagállamok, illetve a Seychelle Köztársaság kormányának és parlamentjének. 

 


