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Ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo 
Sredozemlja) ***I
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 26. ožujka 2019. o Prijedlogu uredbe 
europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1343/2011 o određenim 
odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo 
Sredozemlja) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))
(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0143),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0123/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 23. 
svibnja 2018.1,

– uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s 
člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 6. 
veljače 2019. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 
294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0381/2018),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 

1 SL C 283, 10.8.2018., str. 95.



namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

4. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.



P8_TC1-COD(2018)0069

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 26. ožujka 2019. radi 
donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 
br. 1343/2011 o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u 
(Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja)

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara 
konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2019/982.)



PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Komisije o rekreacijskom ribolovu

Komisija podsjeća da je jedan od ciljeva utvrđenih u Ministarskoj deklaraciji MedFish4Ever, 
donesenoj u ožujku 2017., da se što je prije moguće, a najkasnije do 2020., utvrdi skup 
osnovnih pravila kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje rekreacijskim ribolovom na 
Sredozemlju.

U skladu s tim ciljem srednjoročna strategija Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja 
(GFCM) za razdoblje 2017.–2020. među mjerama koje se provode na području GFCM-a 
sadržava procjenu učinaka rekreacijskog ribolova i razmatranje najboljih mjera upravljanja za 
reguliranje tih aktivnosti. U tom kontekstu unutar GFCM-a osnovana je radna skupina za 
rekreacijski ribolov radi izrade usklađene regionalne metodologije za ocjenu rekreacijskog 
ribolova.

Komisija će i dalje ulagati napore unutar GFCM-a kako bi se ostvario cilj utvrđen u 
Deklaraciji MedFish4Ever.

Izjava Komisije o crvenom koralju

Komisija podsjeća da su mjere očuvanja donesene u okviru regionalnog prilagodljivog plana 
upravljanja za iskorištavanje crvenog koralja u Sredozemnome moru 
[Preporuka GFCM/41/2017/5] privremene. Te će mjere, koje uključuju mogućnost uvođenja 
ograničenja ulova, Znanstveni savjetodavni odbor GFCM-a ocijeniti u 2019. kako bi ih 
GFCM revidirao na svojem 43. godišnjem zasjedanju (studeni 2019.).


