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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* (Konsultacinė procedūra)
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytais atvejais

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas). Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\549192LT.doc 3/7 PE 350.171v01-00

LT

TURINYS

Puslapis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

EXPLANATORY STATEMENT...........................................................................................7



Vertimas pagal sutartį
PE 350.171v01-00 4/7 Vertimas pagal sutartį

PR\549192LT.doc

LT



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

PR\549192LT.doc 5/7 PE 350.171v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl siūlomo Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas Grenlandijos otų atsargų atkūrimo 
planas, remiantis Šiaurės Vakarų Atlanto žuvininkystės organizacijos struktūra
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Konsultacinė procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2004)0640)1,

– atsižvelgdamas į EB Steigimo Sutarties 37 straipsnį, kuriuo remdamasi Taryba 
konsultavosi su Parlamentu (C6-0197/2004),

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A6-0000/2005),

1. Patvirtina Komisijos pasiūlymą su pakeitimais;

2. Ragina Komisiją atitinkamai pataisyti savo pasiūlymą, remiantis EB Steigimo Sutarties 
250 straipsnio 2 dalimi;

3. Ragina Tarybą pranešti, jei ji ketina keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4. Ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. Paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Pavadinimas

Dėl siūlomo Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomas Grenlandijos otų atsargų 
atkūrimo planas, remiantis Šiaurės Vakarų 
Atlanto žuvininkystės organizacijos 
struktūra

Dėl siūlomo Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomas Grenlandijos otų atsargų 
atgaivinimo planas, remiantis Šiaurės 
Vakarų Atlanto žuvininkystės 
organizacijos struktūra
(Šis pakeitimas daromas visame tekste. Jo 
priėmimas pareikalaus atitinkamų 

  
1 Dar neskelbtas OL.
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pakeitimų visame tekste.)

Justification

Coherence with the terminology of the legal rules established in the Council Regulation (EC) 
No 2371/2002 of 20 December 2002.

Pakeitimas 2
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Tačiau kai NAFO nusprendžia, kad šie 
TAC lygiai neužtikrina šių išteklių 
subalansuotos žvejybos, Taryba, pagal 
Komisijos pasiūlymą ir remdamasi 
kvalifikuota balsų dauguma, pakoreguoja 1 
dalyje pateiktus TAC lygius, kad jie 
atitiktų NAFO sprendimą.

Tačiau kai NAFO nusprendžia, kad šie 
TAC lygiai turi būti suderinti su 
prevenciniu siūlymu dėl žaliųjų otų 
išteklių valdymo, Taryba, pagal Komisijos 
pasiūlymą ir remdamasi kvalifikuota balsų 
dauguma, pakoreguoja 1 dalyje pateiktus 
TAC lygius, kad jie atitiktų NAFO 
sprendimą.

Justification

The TACs for such a long period will be adjusted, increased or reduced, on the basis of the 
scientific council advice.  The implementation of the recovery plan should produce an 
increase of the exploitable biomasse at mid-term.
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EXPLANATORY STATEMENT

At its 25th Annual meeting of 15 - 19 September 2003, the Northwest Atlantic Fisheries 
organisation (NAFO) adopted a rebuilding plan for Greenland halibut in the NAFO Sub-area 
2 and divisions 3KLMNO.  The plan foresees a reduction of the TAC level until 2007 as well 
as additional control measures to ensure its application.

The Rebuilding Plan objective is to attain a level of exploitable biomass of five years and 
older of 140.000 tonnes on average thus assuring the stock over the long term. 

The rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Council Regulation 2287/2003 
of 19 December 2003 which fixed the fishing opportunities and associated conditions for 
certain fish stocks and groups of fish stocks for 2004, and Council Regulation  No 27/2005 of 
22 December 2004 establishing the TACs for 2005 applicable in Community waters and, for 
Community vessels, in waters where catch limitations are required.

The Commission proposed to the Council and the Parliament a Council Regulation  
(COM(2004)0640) to implement the NAFO's recovery plan according to the rules provided 
for in Article 5 of Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the 
conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries 
Policy, which is similar to other recovery plans such as hake, cod and sole resources.

The Council proposal is coherent with the basis set in the new fisheries policy. It is in line 
with other recovery plans and includes control measures which are already applied by the 
community fleet operating in the NAFO area.
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