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Pakeitimas 14
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
Pirma nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį ir 168 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį, 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 
349 straipsnį,

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi SESV 349 straipsnyje numatyta galimybė nustatyti konkrečias priemones atokiems 
regionams, reikėtų šį straipsnį nurodyti kaip vieną iš šio reglamento teisinių pagrindų.

Pakeitimas 15
Maurice Ponga

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Sprendimu 2012/419/ES4 Europos 
Vadovų Taryba iš dalies pakeitė Majoto 
statusą Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. 
sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas 
nebebus užjūrio teritorija ir taps atokiausiu 
regionu, kaip apibrėžta SESV 349 
straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties daugelyje sričių tikslinga numatyti 
tam tikras konkrečias priemones;

(1) Sprendimu 2012/419/ES4  Europos 
Vadovų Taryba iš dalies pakeitė Majoto 
statusą Sąjungos atžvilgiu nuo 2014 m. 
sausio 1 d. Todėl nuo tos dienos Majotas 
nebebus užjūrio šalis ir teritorija pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
198 straipsnį ir taps atokiausiu regionu, 
kaip apibrėžta šios Sutarties 349 
straipsnyje ir 355 straipsnio 1 dalyje. Nuo 
2014 m. sausio 1 d. Majotui bus taikoma 
Sąjungos teisė. Dėl ypatingos Majoto 
padėties ir naujo jo, kaip atokiausio 
regiono, statuso daugelyje sričių tikslinga 
numatyti tam tikras konkrečias priemones;

__________________ __________________
4 OL L 204, 2012 7 31, p. 131. 4 OL L 204, 2012 7 31, p. 131.



PE519.806v01-00 4/6 AM\1004831LT.doc

LT

Or. fr

Pagrindimas

Reikia nurodyti, kad pasikeitė Majoto statusas – iš užjūrio šalies ir teritorijos jis tapo 
atokiausiu regionu, ir pabrėžti, kad dėl atokiausio regiono statuso galima nukrypti nuo 
bendros politikos pagal SESV 349 straipsnį.

Pakeitimas 16
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pirma, didelę iš Prancūzijos 
departamento Majoto eksploatuojamo su 
Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų 
laivyno dalį sudaro trumpesni negu 9 m 
laivai, kurie yra plaukiojantys aplink salą, 
neturi konkrečių iškrovimo vietų, nėra 
identifikuoti bei išmatuoti ir juose nėra 
imtasi pagrindinių saugos priemonių, kad 
juos būtų galima įtraukti į Sąjungos 
žvejybos laivų registrą; todėl Prancūzija 
negalės baigti kurti šio registro iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. Tačiau Prancūzija turėtų 
sudaryti laikiną laivyno registrą, kuris 
atitiktų būtiniausius šio segmento laivų 
identifikavimo reikalavimus, kad 
nedaugėtų neoficialių žvejybos laivų;

(6) pirma, didelę iš Prancūzijos 
departamento Majoto eksploatuojamo su 
Prancūzijos vėliava plaukiojančių laivų 
laivyno dalį sudaro trumpesni negu 9 m 
laivai, kurie yra plaukiojantys aplink salą, 
neturi konkrečių iškrovimo vietų, nėra 
identifikuoti bei išmatuoti ir juose nėra 
imtasi pagrindinių saugos priemonių, kad 
juos būtų galima įtraukti į Sąjungos 
žvejybos laivų registrą; todėl Prancūzija 
negalės baigti kurti šio registro iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Tačiau Prancūzija turėtų 
sudaryti laikiną laivyno registrą, kuris 
atitiktų būtiniausius šio segmento laivų 
identifikavimo reikalavimus, kad 
nedaugėtų neoficialių žvejybos laivų;

Or. fr

Pakeitimas 17
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002
15 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki
2016 m. gruodžio 31 d. netaikomas 
įpareigojimas į savo Sąjungos žvejybos 
laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras 
ilgis yra mažesnis negu 9 m ir kurie 
eksploatuojami iš Majoto.

5. Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzijai iki
2015 m. gruodžio 31 d. netaikomas 
įpareigojimas į savo Sąjungos žvejybos 
laivų registrą įtraukti laivus, kurių bendras 
ilgis yra mažesnis negu 9 m ir kurie 
eksploatuojami iš Majoto.

Or. fr

Pakeitimas 18
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 2371/2002
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. Prancūzija 
tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 9 m ir 
kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą.
Tame registre pateikiamas bent jau 
kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis 
ir identifikavimo kodas.

6. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Prancūzija 
tvarko laikiną žvejybos laivų, kurių 
bendras ilgis yra mažesnis negu 9 m ir 
kurie eksploatuojami iš Majoto, registrą.
Tame registre pateikiamas bent jau 
kiekvieno laivo pavadinimas, bendras ilgis 
ir identifikavimo kodas.

Or. fr

Pakeitimas 19
Jean-Jacob Bicep

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009
2 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. 5 straipsnio 
3 dalis ir 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ir 109 

1. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. 5 straipsnio 
3 dalis ir 6, 8, 41, 56, 58–62, 66, 68 ir 109 
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straipsniai netaikomi Prancūzijai, kiek tai 
susiję su laivais, kurių bendras ilgis yra 
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami 
iš Majoto, taip pat jų veiklai ir jų laimikiui.

straipsniai netaikomi Prancūzijai, kiek tai 
susiję su laivais, kurių bendras ilgis yra 
mažesnis negu 9 m ir kurie eksploatuojami 
iš Majoto, taip pat jų veiklai ir jų laimikiui.

Or. fr


