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Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Svätým Tomášom a 

Princovým ostrovom: rybolovné možnosti a finančný príspevok *** 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2015 o návrhu 

rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu v mene Európskej únie, ktorým sa stanovujú 

rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore 

rybolovu medzi Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša 

a Princovho ostrova (08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE)) 

(Súhlas) 

 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08585/2014), 

– so zreteľom na návrh protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný 

príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou 

a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova (08554/2014), 

– so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 

a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (C8-0018/2014), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2012 o správe EÚ o súdržnosti politík 

v záujme rozvoja za rok 20111, 

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/334/EÚ z 19. mája 2014 o podpise v mene 

Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné 

možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi 

Európskou úniou a Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova2, 

– so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek a na článok 99 ods. 2, ako 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 21. 
2  Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 1. 



 

 

i článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet 

(A8-0061/2014), 

1. udeľuje súhlas s uzavretím protokolu; 

2. žiada Komisiu, aby postúpila Európskemu parlamentu zápisnice a závery zasadnutí 

spoločného výboru ustanoveného podľa článku 9 dohody, ako aj viacročný sektorový 

program podľa článku 3 nového protokolu a výsledky príslušných výročných hodnotení, 

a aj zápisnice a závery zasadnutí podľa článku 4 nového protokolu; vyzýva Komisiu, 

aby uľahčila zástupcom Európskeho parlamentu účasť na schôdzach spoločného výboru 

vo funkcii pozorovateľov; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu a Rade 

v poslednom roku uplatňovania protokolu a pred otvorením rokovaní o jeho obnovení 

predložila úplnú správu o vykonávaní protokolu a neobmedzovala zbytočne prístup 

k dokumentom; 

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby v rámci svojich príslušných právomocí bezodkladne a 

v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich 

sa protokolu a jeho obnovenia podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 

218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

4. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a vládam 

a parlamentom členských štátov a Demokratickej republiky Svätého Tomáša 

a Princovho ostrova. 

 

 


