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Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude 
majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I
Euroopa Parlamendi 12. veebruari 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse 
läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide 
püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega 
kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007 ja 
(EÜ) nr 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 2018/0074(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2018)0149),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 
lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 
(C8-0126/2018),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohast 
29. märtsi 2017. aasta ametlikku teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja 
astuda,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. septembri 2018. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 12. detsembri 2018. aasta 
kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

1 ELT C 440, 6.12.2018, lk 171.



– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0310/2018),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1;

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
ühisavalduse, mis avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teataja 
L-seerias;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 
oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

1 Käesolev seisukoht asendab 25. oktoobril 2018. aastal vastuvõetud 
muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0425).
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Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 12. veebruaril 
2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2019/…, millega kehtestatakse läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes 
püütavate kalavarude majandamise ja nende kalavarude püügi mitmeaastane kava ning 
millega muudetakse määrusi (EL) 2016/1139 ja (EL) 2018/973 ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, 
(EÜ) nr 509/2007 ja (EÜ) nr 1300/2008

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/472) lõplikule kujule).



SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus

Euroopa Parlament ja nõukogu kavatsevad tunnistada delegeeritud õigusaktide abil artikli 8 

kohaste tehniliste meetmete vastuvõtmise volitused kehtetuks, kui nad võtavad tehniliste 

meetmete kohta vastu uue määruse, mis sisaldab samu meetmeid hõlmavat volitamist.


