
 

 

P7_TA(2014)0399 

Az EU és a Comore-szigeteki között érvényben lévő halászati partnerségi 

megállapodás  *** 

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

Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt 

halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, az említett két fél 

között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről szóló tanácsi 

határozattervezetről  (16130/2013 – C7-0011/2014 – 2013/0388(NLE)) 

(Egyetértés) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16130/2013), 

– tekintettel az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati 

partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 

megállapításáról szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv tervezetére 

(16127/2013), 

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

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

összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0011/2014), 

– 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-

0177/2014),  

1. egyetért a jegyzőkönyv megkötésével; 

2. kéri a Bizottságot, hogy továbbítsa a Parlamentnek a megállapodás 9. cikke értelmében a 

megállapodás végrehajtásának, értelmezésének és alkalmazásának ellenőrzésére 

létrehozott vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyvét és következtetéseit, valamint a 

jegyzőkönyv 3. cikkében előírt, többéves ágazati program végrehajtási eredményeinek 

értékelését; kéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként 

történő részvételét a vegyes bizottság ülésein; kéri a Bizottságot, hogy a hatályos 

jegyzőkönyv alkalmazásának utolsó évében és a megújítására irányuló tárgyalások 

megnyitását megelőzően nyújtson be teljes körű jelentést a Parlamentnek és a Tanácsnak 

a jegyzőkönyv végrehajtásáról, a dokumentumhoz való hozzáférés szükségtelen 

korlátozása nélkül; 

3. kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének 

(2) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) 

bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen 

tájékoztassák a Parlamentet az új jegyzőkönyvvel és megújításával kapcsolatos eljárások 

valamennyi szakaszában; 



 

 

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

valamint a tagállamok és a Comore-szigeteki Unió kormányának és parlamentjének. 

 


