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P8_TA(2018)0212 

Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos 

daugiametis planas ***I 

2018 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių 

valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0493), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 

43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-

0336/2016), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 29 d. oficialų Jungtinės Karalystės pranešimą pagal 

Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį apie ketinimą išstoti iš Europos Sąjungos, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 14 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 

Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. kovo 7 d. laišku Tarybos 

atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0263/2017), 

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją2; 

                                                 
1  OL C 75, 2017 3 10, p. 109. 
2  Ši pozicija pakeičia 2017 m. rugsėjo 14 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, 

P8_TA(2017)0357). 



2. patvirtina bendrus Parlamento ir Tarybos pareiškimus, kurie pridedami prie šios 

rezoliucijos ir kartu su galutiniu teisėkūros procedūra priimtu aktu bus paskelbti 

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje; 

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 

pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės; 

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

  



P8_TC1-COD(2016)0238 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. gegužės 29 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... , kuriuo 

nustatomas Šiaurės jūros demersinių išteklių ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas 

ir Šiaurės jūroje taikomo įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir 

panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1342/2008 

 

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 

teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/973.)  

  



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

BENDRI PAREIŠKIMAI 

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl draudžiamų žvejoti rūšių 

gyvūnų 

Į reglamentą, priimamą remiantis Komisijos pasiūlymu dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo 

ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones (2016/0074(COD)), turėtų būti 

įtrauktos nuostatos, be kita ko, dėl rūšių, kurių gyvūnus draudžiama žvejoti. Todėl šios dvi 

institucijos susitarė į šį reglamentą (2016/0238(COD)) neįtraukti Šiaurės jūrai taikomo sąrašo. 

 

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas dėl kontrolės 

Europos Parlamentas ir Taryba, persvarstant Kontrolės reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, kai 

taikytina, įtrauks šias su Šiaurės jūra susijusias kontrolės nuostatas: nuostatas dėl išankstinio 

pranešimo, laivo žurnalo reikalavimus, nuostatas dėl paskirtųjų uostų ir kitas kontrolės 

nuostatas. 


