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Daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos 
valdymo planas ***I
2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų 
Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas (COM(2018)0115 – C8-
0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018)0115),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0104/2018),

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

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 11 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 2019 m. vasario 14 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 ir Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komiteto poziciją pakeitimų forma (A8-0005/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. patvirtina bendrą Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimą, kuris pridedamas prie šios 
rezoliucijos ir kartu su galutiniu teisėkūros procedūra priimtu aktu bus paskelbtas 

1 OL C 367, 2018 10 10, p. 103.



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(2018)0050

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, 
siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo 
nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo 
planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 508/2014

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį 
teisės aktą, Reglamentą (ES) 2019/1022.)



TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas

Europos Parlamentas ir Taryba ketina panaikinti pagal šio reglamento 13 straipsnį suteiktus 

įgaliojimus priimti technines priemones deleguotaisiais aktais, kai jie priims naują reglamentą 

dėl techninių priemonių, į kurį įtrauktas tas pačias priemones apimantis įgaliojimas.


