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Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 mai 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 

unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0493), 

– 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 (C8-0336/2016), 

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

Europene, 

– având în vedere notificarea oficială din 29 martie 2017 formulată de guvernul Regatului 

Unit în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la 

intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 decembrie 

20161, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 martie 2018, de a aproba poziția Parlamentului 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

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

                                                 
1  JO C 75, 10.3.2017, p. 109. 



– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0263/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare1; 

 

2. aprobă declarațiile comune făcute de Parlamentul European și Consiliu anexate la 

prezenta rezoluție, care vor fi publicate în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii 

Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ; 

3. 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; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 14 septembrie 2017 (Texte 

adoptate, P8_TA(2017)0357). 



P8_TC1-COD(2016)0238 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 mai 2018 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului de 

stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și 

pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a 

detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare 

a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 

cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2018/973.) 



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ 

DECLARAȚII COMUNE 

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind speciile interzise 

Regulamentul care urmează să fie adoptat pe baza propunerii Comisiei privind conservarea 

resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice (2016/0074(COD)) 

ar trebui să conțină, printre altele, dispoziții referitoare la speciile în cazul cărora pescuitul 

este interzis. Din acest motiv, cele două instituții au fost de acord să nu includă o listă privind 

Marea Nordului în acest Regulament (2016/0238(COD)). 

Declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul 

Parlamentul European și Consiliul vor include următoarele dispoziții privind controlul în 

cadrul viitoarei revizuiri a Regulamentului privind controlul [Regulamentul (CE) nr. 

1224/2009], atunci când ele sunt relevante pentru Marea Nordului: notificările prealabile, 

cerințele referitoare la jurnalul de bord, porturile desemnate și alte dispoziții legate de control. 


