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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen antamiseksi turskakantoja ja turskakantoja hyödyntävää 

kalastustoimintaa koskevan pitkän aikavälin suunnitelman vahvistamisesta annetun 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta 

(11309/1/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11309/1/2016 – C8-

0403/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. joulukuuta 2012 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0498), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 76 artiklan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0325/2016), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

1. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

3. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

4. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 

menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 

neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 44, 15.2.2013, s. 125. 
2 EUVL C 65, 19.2.2016, s. 193. 
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PERUSTELUT 

Komissio esitti 12. syyskuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta (COM(2012)0498). Ehdotuksen 

tavoitteena oli parantaa ja selkeyttää asetuksen (EY) N:o 1342/2008 säännöksiä. Neuvosto 

hyväksyi 19. joulukuuta 2012 asetuksen sisällyttämättä siihen kaikkia asetusehdotuksen 

(COM(2012)0498) säännöksiä. Neuvosto totesi, että oikeusperusta on SEUT:n 43 artiklan 3 

kohta, ja sisällytti asetukseen ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1342/2008 9 ja 12 artiklaan 

liittyvät tarkistukset. Sekä Euroopan parlamentti että komissio nostivat 14. maaliskuuta 2013 

SEUT:n 263 artiklan mukaisen kumoamiskanteen. Unionin tuomioistuimen presidentin 

19. huhtikuuta 2013 antamalla määräyksellä asiat C-124/13 (parlamentti) ja C-125/13 

(komissio) yhdistettiin kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten. 

 Unionin tuomioistuimen presidentin 11. syyskuuta 2013 antamalla määräyksellä Espanjan 

kuningaskunta, Ranskan tasavalta ja Puolan tasavalta hyväksyttiin väliintulijoiksi tukemaan 

neuvoston vaatimuksia. Tuomioistuin antoi tuomionsa 1. joulukuuta 2015 ja kumosi 

neuvoston asetuksen. Tuomioistuin oli siten samaa mieltä parlamentin ja komission kanssa. 

Kalatalousvaliokunnassa 23. huhtikuuta 2013 toimitetun äänestyksen jälkeen parlamentti 

vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa komission ehdotukseen 11. kesäkuuta 2013. 

Unionin tuomioistuimen tuomion jälkeen kalatalousvaliokunta hyväksyi neuvotteluvaltuudet 

neuvoston kanssa käytäviin neuvotteluihin 19. huhtikuuta 2016, ja asia saatettiin päätökseen 

yhdessä kolmikantakokouksessa 29. kesäkuuta 2016. Kalatalousvaliokunta hyväksyi 

sopimuksen 11. heinäkuuta 2016. Sopimuksella pannaan täytäntöön uuden yhteisen 

kalastuspolitiikan periaatteet ja tuetaan sen täytäntöönpanoa. 
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