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PR_CNS_art51am

Procedūru simboli

* Konsultācijas procedūra
Nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai  
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums, izņemot gadījumus, kas 
nosaukti Eiropas Kopienas Līguma 105.,107.,161.un 300. pantos 
un Eiropas Savienības Dibināšanas Līguma 7. pantā

***I Koplēmumu pieņemšanas procedūra (pirmais lasījums)
Nodoto balsu vairākums

***II Koplēmumu pieņemšanas procedūra (otrais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga viedokļa pieņemšanai 
Parlamenta locekļu absolūtais vairākums kopīgā viedokļa 
noraidīšanai vai izmaiņām 

***III Koplēmumu pieņemšanas procedūra (trešais lasījums)
Nodoto balsu vairākums kopīga projekta pieņemšanai

(Informācijas par procedūru pamatā ir Komisijas ieteiktais tiesiskais 
pamatojums)  

Grozījumu priekšlikumi likumdošanas tekstos

Parlamentā pieņemtie grozījumi tiek izcelti, rakstot ar treknraksta un 
slīpraksta burtiem. Ja teksta daļas rakstītas parastiem un slīpraksta burtiem, 
tā ir norāde attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem uz sekojošajām 
likumdošanas tekstu daļām, kurās, sagatavojot galīgo teksta variantu, ir 
ieteicama korekcija (piemēram, teksta daļas, kuras kādā valodas formulējumā 
acīmredzot ir kļūdainas vai trūkst). Šiem korekcijas ieteikumiem 
nepieciešama attiecīgo tehnisko dienestu piekrišana.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS 

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izstrādā Grenlandes ātes resursu atjaunošanas 
plānu Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas ietvaros 
(COM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2004)0640)1,

– ņemot vērā EK dibināšanas līguma 37.pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir
apspriedusies (C6-0197/2004), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A6-0000/2005),

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu ar grozījumiem; 

2. aicina Komisiju veikt attiecīgas izmaiņas tās priekšlikumā saskaņā ar EK Līguma 
250.panta 2.punktu;

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta 
apstiprinātajam tekstam;

4. lūdz Padomi vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt priekšlikumu; 

5. uzdod tā priekšsēdētājam virzīt komitejas nostāju uz Padomi un Komisiju.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta grozījumi

1.grozījums
Virsraksts

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 
izstrādā Grenlandes ātes resursu 
atjaunošanas plānu Ziemeļrietumu 
Atlantijas zvejniecības organizācijas 
ietvaros.

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko 
izstrādā Grenlandes ātes resursu atgūšanas 
plānu Ziemeļrietumu Atlantijas 
zvejniecības organizācijas ietvaros.

(Šo grozījumu piemēro visā tekstā. Pēc tā 
pieņemšanas būs nepieciešams veikt arī 
attiecīgas izmaiņas visā tekstā.)

  
1 Nav vēl publicēts OV.
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Pamatojums

Saskaņotība ar juridisko noteikumu terminoloģiju ieviesta 2003.gada 20.decembra Padomes 
Regulā (EK) Nr. 2371/2002.

2.grozījums
3.panta 1.punkta 2.apakšpunkts 

Tomēr gadījumā, ja Ziemeļrietumu 
Atlantijas zvejniecības organizācija 
(NAFO) nolems, ka TAC rādītāji 
nenodrošinās ilgstošu šīs sugas nozveju, 
Padome pēc noteikta balsu vairākuma par 
Komisijas priekšlikumu un saskaņā ar 
NAFO lēmumu piemēros pirmajā 
apakšpunktā minētos TAC rādītājus. 

Tomēr gadījumā, ja Ziemeļrietumu 
Atlantijas zvejniecības organizācija 
(NAFO) nolems, ka TAC rādītāji jāpielāgo 
atbilstoši piesardzības pieejai attiecībā uz 
zaļās ātes sugas kontroli, Padome pēc 
noteikta balsu vairākuma par Komisijas 
priekšlikumu un saskaņā ar NAFO lēmumu 
piemēros pirmajā apakšpunktā minētos 
TAC rādītājus.

Pamatojums

TAC rādītājus ilgstoši pielāgos, paaugstinās vai samazinās, pamatojoties uz NAFO 
Zinātniskās padomes ieteikumu. Atjaunošanas plāna īstenošanai vajadzētu sekmēt 
izmantojamās bioamas pieaugumu termiņa vidusposmā.
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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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