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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit 
pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de 
pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0398),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C9-0110/2019),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0014/2019),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

De la data retragerii sale din Uniunea Europeană, Regatul Unit va avea statutul de țară terță; 
apele sale teritoriale și cele din zona sa economică exclusivă nu vor mai face parte din apele 
Uniunii.

În absența unui acord de retragere (și în așteptarea eventualelor viitoare acorduri între Uniune 
și Regatul Unit cu privire la pescuit), navele de pescuit ale Uniunii își vor pierde drepturile de 
acces la zonele de pescuit din apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția Regatului Unit. În 
mod similar, navele de pescuit britanice nu vor mai avea acces la apele Uniunii începând din 
prima zi a unui Brexit fără acord.

Lipsa unui acord comun nu împiedică Regatul Unit și Uniunea ca atare să își acorde reciproc 
acces la apele celeilalte părți și să elibereze autorizații de pescuit navelor celeilalte părți în 
acest scop. Fără a aduce atingere necesității de a primi o autorizație de pescuit din partea 
Regatului Unit, care va deveni în curând o „țară terță”, orice navă a Uniunii va avea, de 
asemenea, obligația specifică de a obține o autorizație paralelă din partea autorităților statului 
membru de pavilion al acesteia, în conformitate cu condițiile și procedurile prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2017/2403 al Parlamentului European și al Consiliului privind 
gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe (Regulamentul SMEFF). Pe bază de 
reciprocitate, Uniunea poate autoriza nave străine specifice să pescuiască în apele Uniunii, în 
conformitate cu condițiile stabilite, de asemenea, în acest regulament.

Ca parte a măsurilor de contingență în vederea pregătirii pentru un Brexit fără acord, 
Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în martie 2019, Regulamentul (UE) 2019/498 
de modificare a Regulamentului SMEFF. Aceste modificări au vizat, în special, stabilirea 
unor proceduri simplificate și gestionarea mai rapidă a acestor autorizații pentru navele 
Uniunii care intră în apele Regatului Unit și pentru navele din Regatul Unit care doresc să 
pescuiască în apele Uniunii - în cazul în care se confirmă drepturi de acces reciproc la ape. 
Ele prevăd, de asemenea, posibilitatea de a continua practica actuală a schimbului de cote cu 
Regatul Unit, schimb care va continua să existe atâta timp cât Regatul Unit continuă să fie un 
stat membru al Uniunii. Aceste măsuri de contingență prevăzute în Regulamentul (UE) 
2019/498 din martie 2019 urmează să se încheie la 31 decembrie 2019.

Obiectul propunerii legislative

Proiectul de regulament (COM(2019)0398), propus de Comisie la 4 septembrie 2019, vizează 
extinderea pentru 2020 a aplicării măsurilor de contingență ce privesc Regulamentul SMEFF 
adoptate în martie 2019 în cadrul Regulamentului (UE) 2019/498. Instituirea unor drepturi de 
acces reciproc impune ca activitățile de pescuit să fie sustenabile în conformitate cu 
obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP).

Poziția Comisiei pentru pescuit, astfel cum a fost transmisă de președinte

Având în vedere faptul că persistă incertitudinile legate de o retragere ordonată a Regatului 
Unit din Uniune, un astfel de cadru temporar stabilit pentru 2019 este în continuare necesar 
pentru anul 2020. 
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În urma unei prime discuții la 24 septembrie cu privire la această propunere legislativă în 
cadrul Comisiei pentru pescuit, comisia a convenit (doi membri exprimându-și obiecțiile) la 2 
octombrie ca propunerea să fie aprobată fără amendamente, urmând o procedură simplificată 
în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Prin urmare, raportorul, acționând în calitate de președinte al Comisiei pentru pescuit, 
recomandă Parlamentului să aprobe această propunere fără amendamente.
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