
AM\722648ET.doc PE405.995v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Kalanduskomisjon

2008/2063(INI)

7.5.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
1–7

Arvamuse projekt
Rosa Miguélez Ramos
(PE404.685v01-00)

Parlamendi uus roll ja kohustused Lissaboni lepingu rakendamisel
(2008/2063(INI))



PE405.995v01-00 2/6 AM\722648ET.doc

ET

AM_Com_NonLegOpinion



AM\722648ET.doc 3/6 PE405.995v01-00

ET

Muudatusettepanek 1
Duarte Freitas

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et praegune 
geopoliitiline, majanduslik ja sotsiaalne 
olukord ning strateegia ja tegevuskava 
koostamine Euroopa ja maailma 
ookeanide ja merede säilitamiseks ja 
säästvaks arenguks (Euroopa 
merenduspoliitika), õigustab Euroopa 
Parlamendi suuremat otsustamisõigust 
ühise kalanduspoliitika valdkonnas;

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et selles uues 
olukorras ei ole enam võimalik vältida 
vajadust vaadata läbi ja ajakohastada 
kodukorra VI lisas määratletud 
kalanduskomisjoni volitused, mis 
pärinevad 1994. aastast, kui 
kalanduskomisjon loodi ning mis on 
elanud üle ühise kalanduspoliitika olulise 
reformimise 2002. aastal, samuti 
komisjoni endise kalandusasjade 
peadirektoraadi kaks nimemuutust ja 
sellele järgnenud sisemised 
ümberkorraldused, et tulla toime 
kalanduse juhtimist puudutavate uute 
oludega maailma tasandil;

Or. es



PE405.995v01-00 4/6 AM\722648ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Muudatusettepanek

1 b. rajab selle taotluse ajakohastada 
kalanduskomisjoni volitusi asjaolule, et 
oluliste muutuste hulgas, mis on 
mõjutanud ühise kalanduspoliitika 
arengut, lisaks eespool mainitud 2002. 
aasta reformile, on aset leidnud 
järjestikused muudatused kalandusele 
eraldatud vahendites, kuna need jäeti 
välja ühenduse struktuurifondide 
peatükist, kalanduskokkulepetest on 
saanud kalandusalased 
partnerluslepingud, piirkondlikud 
kalandust korraldavad organisatsioonid 
on muutunud silmapaistvamaks ja 
Euroopa Liidul on nendes kasvav roll, 
kalatoodetega kauplemine on põhjalikult 
muutunud, kalanduses kasutatakse uusi 
tehnoloogiaid ning ühenduse kalanduse 
juhtimise eesmärk on muutunud, mida 
tuleb edaspidi ellu viia, kasutades 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi 
osana ELi poolt heaks kiidetud uuest 
integreeritud merenduspoliitikast;

Or. es

Muudatusettepanek 4
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Muudatusettepanek

1 c. rõhutab, et on vastuoluline, kui 
kaasotsustusvolitustega 
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parlamendikomisjon peaks jätkama 
neutraliseeritud komisjonina ning 
soovitab sellest tulenevalt, et sellise 
olukorra vältimiseks tehtaks vajalikud 
muudatused;

Or. es

Muudatusettepanek 5
Elspeth Attwooll

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus)

Muudatusettepanek

7 a. märgib, et keskkonnakaitse kuulub 
üldiselt jagatud pädevuse valdkonda; 
nõuab seetõttu, et selgitataks mõistet 
„mere bioloogilised ressursid” ja 
asjaolusid, mis puhul nende säilitamine 
kuulub ühise kalanduspoliitika 
valdkonda, et ainupädevuse 
reguleerimisala oleks võimalik paremini 
määratleda;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus)

Muudatusettepanek

8 a. on veendunud, et selleks, et Euroopa 
Parlamendi kalanduskomisjon saaks ellu 
viia oma rolli kalandusalaste 
partnerluslepingute heakskiitmisel, peab 
Euroopa Komisjon kalanduskomisjoni 
kõnealuste lepingute üle peetavate 
läbirääkimiste käigus õigeaegselt 
teavitama;
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Or. es

Muudatusettepanek 7
Carmen Fraga Estévez

Arvamuse projekt
Lõige 8 b (uus)

Muudatusettepanek

8 b. peab samamoodi oluliseks, nagu 
parlament on mitmel korral taotlenud, et 
kalanduskomisjon osaleks vaatlejana 
kalanduskokkulepete raames ette nähtud 
ühiskomisjonides, ning palub, et see 
tingimus kajastuks 
institutsioonidevahelises kokkuleppes;

Or. es
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