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Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i 

partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Republiken Seychellerna *** 

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2014 om utkastet till rådets 

beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av protokollet om fastställande av de 

fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om 

fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna (16651/2013 – C7-

0020/2014 – 2013/0375(NLE)) 

 

(Godkännande) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (16651/2013), 

– med beaktande av utkastet till protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den 

ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska 

unionen och Republiken Seychellerna (16648/2013), 

– med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 

artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a, och 218.7, i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (C7-0020/2014), 

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om fördelningen av fiskemöjligheter 

inom ramen för protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan 

Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (COM(2013)0765), 

– med beaktande av förslaget till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens 

vägnar och om den provisoriska tillämpningen av protokollet om fastställande av de 

fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om 

fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna (COM(2013)0766), 

– med beaktande av artikel 81.1 första och tredje stycket, artikel 81.2 och artikel 90.7 i 

arbetsordningen, 

– med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från 

budgetutskottet (A7-0201/2014). 

1. Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till parlamentet överlämna viktig 

information, framför allt protokollen och slutsatserna, från de gemensamma vetenskapliga 

sammanträden som avses i artikel 4 i partnerskapsavtalet om fiske och från de 

sammanträden i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i partnerskapsavtalet, 

samt en årsrapport om den faktiska tillämpningen av det fleråriga sektorsprogram som 

avses i artikel 3 i protokollet. 



 

 

3. Europaparlamentet begär att företrädare för dess fiskeriutskott ska få delta som 

observatörer i de möten som hålls i den gemensamma kommitté som avses i artikel 9 i 

partnerskapsavtalet. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att för parlamentet och rådet, under det sista 

år som protokollet är i kraft och innan förhandlingar om att förnya protokollet inleds, 

presentera en efterhandsutvärderingsrapport om protokollets genomförande med en 

analys av utnyttjandet av fiskemöjligheterna och en bedömning av protokollets 

kostnadseffektivitet, liksom en rapport om eventuella hinder för fisket och om de skador 

som har åsamkats EU-flottan i Seychellernas exklusiva ekonomiska zon genom piratdåd i 

denna del av Indiska oceanen. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt 

regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Seychellerna 

parlamentets ståndpunkt. 


