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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2018)0212 

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki 

izkorišča te staleže ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. maja 2018 o predlogu uredbe 

Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v 

Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 

št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 

2016/0238(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 

(COM(2016)0493), 

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 

podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0336/2016), 

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju uradnega obvestila vlade Združenega kraljestva z dne 29. marca 2017 v 

skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji o njeni nameri, da izstopi iz Evropske 

unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 

20161, 

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 

69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. marca 2018, da bo 

odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 

Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0263/2017), 

                                                 
1  UL C 75, 10.3.2017, str. 109. 



 

 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju1; 

2. odobri skupni izjavi Parlamenta in Sveta, ki sta priloženi tej resoluciji in bosta 

objavljeni v seriji L Uradnega lista Evropske unije skupaj s končnim zakonodajnim 

aktom; 

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 

bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  To stališče nadomešča spremembe, sprejete 14. septembra 2017 (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0357). 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0238 

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 29. maja 2018 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 

večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te 

staleže, določitvi podrobnosti izvajanja obveznosti iztovarjanja v Severnem morju ter 

razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 676/2007 in (ES) št. 1342/2008 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/973.) 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

SKUPNI IZJAVI  

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedanih vrstah 

Uredba, ki bo sprejeta na podlagi predloga Komisije o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu 

morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi (2016/0074(COD)), bi morala med drugim 

vsebovati določbe o vrstah, katerih ribolov je prepovedan. Zato sta se instituciji dogovorili, da 

v to uredbo ne bosta vključili seznama v zvezi s Severnim morjem (2016/0238(COD)). 

Skupna izjava Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru 

Evropski parlament in Sveta bosta pri prihodnjem pregledu uredbe o nadzoru (Uredba (ES) št. 

1224/2009) po potrebi za Severno morje vključila naslednje določbe o nadzoru: predhodna 

obvestila, ladijski dnevniki in določena pristanišča ter druge določbe o nadzoru. 


