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B8-0496/2017 

Ontwerpbesluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de 

Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 12 juni 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de 

verdeling van de middelen onder direct beheer over de doelstellingen van het 

geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid 

(C(2017)03881 – 2017/2743(DEA)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2017)03881), 

– gezien het schrijven van de Commissie van 1 september 2017, waarin zij het Parlement 

verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde 

verordening, 

– gezien de brief van de Commissie visserij van 5 september 2017 aan de voorzitter van 

de Conferentie van commissievoorzitters, 

– gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 

15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot 

intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) 

nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 

van het Europees Parlement en de Raad1, met name artikel 14, lid 4, en artikel 126, 

lid 5, 

– gezien Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van 

Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en 

Besluit 2004/585/EG van de Raad2, 

– gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie visserij, 

– gezien artikel 105, lid 6, van zijn Reglement, 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 

                                                 
1 PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1. 
2 PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22. 


