
 

 

P7_TA(2014)0398 

Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts ES un Seišelu 

Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** 

Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par projektu Padomes 

lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu protokolu, ar kuru nosaka zvejas 

iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā 

zivsaimniecības nozarē starp Eiropas savienību un Seišelu Salu Republiku 16651/2013 – 

C7-0020/2014 – 2013/0375(NLE)) 

(Piekrišana) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (16651/2013), 

– ņemot vērā projektu protokolam, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo 

ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp 

Eiropas Savienību un Seišelu Republiku (16648/2013) 

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

Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu 

un 7. punktu (C7-0020/2014), 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par zvejas iespēju iedalīšanu saskaņā ar 

protokolu, kas pievienots Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp 

Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku (COM(2013)0765), 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā 

parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un 

finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē 

starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku (COM(2013)0766), 

– ņemot vērā Reglamenta 81. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu, 81. panta 2. punktu un 

90. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu un Budžeta komitejas atzinumu (A7-

0201/2014), 

1. sniedz piekrišanu protokola noslēgšanai; 

2. aicina Komisiju sniegt Parlamentam attiecīgo informāciju par kopīgajām zinātniskajām 

sanāksmēm, ko paredz Partnerattiecību nolīguma 4. pants, un par Apvienotās komitejas 

sanāksmēm, ko paredz Partnerattiecību nolīguma 9. pants, jo īpaši — atbilstošos 

protokolus un slēdzienus, kā arī gada pārskatu par Protokola 3. pantā minētās daudzgadu 

nozares atbalsta programmas praktisko īstenošanu; 

3. prasa, lai Parlamenta Zivsaimniecības komitejas pārstāvji varētu piedalīties 

partnerattiecību nolīguma 9. pantā minētās Apvienotās komitejas sanāksmēs kā 

novērotāji; 



 

 

4. aicina Komisiju Protokola spēkā esamības pēdējā gadā un pirms sarunu atvēršanas par tā 

atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei ex-post novērtējuma ziņojumu par tā 

īstenošanu, kurš satur analīzi par zvejas iespēju apgūšanu un Protokola rentabilitātes 

analīzi, kā arī ziņojumu par iespējamiem zvejas darbību ierobežojumiem un kaitējumu, 

kas nodarīts Savienības flotei, kura darbojas Seišelu ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, 

sakarā ar pirātismu šajā Indijas okeāna daļā; 

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

valdībām un parlamentiem, kā arī Seišelu Republikas valdībai un parlamentam. 


