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Grozījums Nr. 14
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu
un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,
168. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 
349. pantu,

Or. fr

Pamatojums

Tiktāl, cik LESD 349. pants paredz iespēju pieņemt īpašus pasākumus tālākajiem reģioniem, 
tas ir jānorāda kā šīs regulas juridiskais pamats.

Grozījums Nr. 15
Maurice Ponga

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES, 
ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra, 
grozīja statusu, kas Majotai noteikts 
attiecībā uz Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras 
teritorija un kļūs par tālāko reģionu LESD
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
Savienības tiesības Majotai tiks piemērotas 
no 2014. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz 
Majotas īpašo stāvokli, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus.

1) Eiropadome ar Lēmumu 2012/419/ES4, 
ko piemēro no 2014. gada 1. janvāra, 
grozīja statusu, kas Majotai noteikts 
attiecībā uz Savienību. Tādējādi Majota no 
minētā datuma vairs nebūs aizjūras zeme 
un teritorija Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 198. panta nozīmē un 
kļūs par tālāko reģionu minētā līguma
349. panta un 355. panta 1. punkta nozīmē. 
Savienības tiesības Majotai tiks piemērotas 
no 2014. gada 1. janvāra. Pamatojoties uz 
Majotas īpašo stāvokli, kā arī tās jauno 
tālākā reģiona statusu, vairākās jomās ir 
lietderīgi paredzēt īpašus pasākumus.

__________________ __________________
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4 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp. 4 OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.
Or. fr

Pamatojums

Ir runa par Majotas statusa maiņas precizēšanu no aizjūras zemes un teritorijas uz tālāko 
reģionu, un būtu arī jāuzsver, ka tālākā reģiona statuss ļauj saņemt atbrīvojumus no kopējās 
politikas pienākumiem atbilstīgi LESD 349. pantam.

Grozījums Nr. 16
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6) Pirmkārt, ievērojamu daļu flotes, kas 
kuģo ar Francijas karogu un kā darbības 
vieta ir Francijas Majotas departamentā, 
veido kuģi, kuru garums nesasniedz 
9 metrus un kuri darbojas izklaidus ap visu 
salu bez piesaistes konkrētām izkraušanas 
vietām, un kuri vēl ir jāidentificē, jāmēra 
un jāaprīko ar obligātajām drošības 
ierīcēm, lai tos varētu iekļaut Savienības 
zvejas kuģu reģistrā; tāpēc Francija nevarēs 
pabeigt reģistru līdz 2016. gada 
31. decembrim. Tomēr Francijai vajadzētu 
ieviest pagaidu flotes reģistru, kas 
garantētu šā flotes segmenta kuģu obligāto 
identifikāciju, lai izvairītos no neoficiālu 
zvejas kuģu skaita palielināšanās.

6) Pirmkārt, ievērojamu daļu flotes, kas 
kuģo ar Francijas karogu un kā darbības 
vieta ir Francijas Majotas departamentā, 
veido kuģi, kuru garums nesasniedz 
9 metrus un kuri darbojas izklaidus ap visu 
salu bez piesaistes konkrētām izkraušanas 
vietām, un kuri vēl ir jāidentificē, jāmēra 
un jāaprīko ar obligātajām drošības 
ierīcēm, lai tos varētu iekļaut Savienības 
zvejas kuģu reģistrā; tāpēc Francija nevarēs 
pabeigt reģistru līdz 2015. gada 
31. decembrim. Tomēr Francijai vajadzētu 
ieviest pagaidu flotes reģistru, kas 
garantētu šā flotes segmenta kuģu obligāto 
identifikāciju, lai izvairītos no neoficiālu 
zvejas kuģu skaita palielināšanās.

Or. fr

Grozījums Nr. 17
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2371/2002
15. pants – 5. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 
2016. gada 31. decembrim ir atbrīvota no 
pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas 
kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums 
nesasniedz 9 metrus un kuru darbības vieta 
ir Majotā.

5. Atkāpjoties no 1. punkta, Francija līdz 
2015. gada 31. decembrim ir atbrīvota no 
pienākuma iekļaut tās Savienības zvejas 
kuģu reģistrā kuģus, kuru lielākais garums 
nesasniedz 9 metrus un kuru darbības vieta 
ir Majotā.

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 2371/2002
15. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Francija līdz 2016. gada 31. decembrim 
uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas 
kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā. 
Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz 
tā nosaukumu, lielāko garumu un 
identifikācijas numuru.”;

6. Francija līdz 2015. gada 31. decembrim 
uztur pagaidu reģistru, kur iekļauj zvejas 
kuģus, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā. 
Šajā reģistrā par katru kuģi norāda vismaz 
tā nosaukumu, lielāko garumu un 
identifikācijas numuru.”;

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Jean-Jacob Bicep

Regulas priekšlikums
6. pants
Regula (EK) Nr. 1224/2009
2.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktu, 6.pantu, 
8. pantu, 41. pantu, 56. pantu, 58. līdz 

1. Šīs regulas 5. panta 3. punktu, 6.pantu, 
8. pantu, 41. pantu, 56. pantu, 58. līdz 
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62. pantu, 66. pantu, 68. pantu un 
109. pantu līdz 2016. gada 31. decembrim 
nepiemēro Francijai attiecībā uz zvejas 
kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā, 
un uz to darbībām un nozveju.

62. pantu, 66. pantu, 68. pantu un 
109. pantu līdz 2015. gada 31. decembrim 
nepiemēro Francijai attiecībā uz zvejas 
kuģiem, kuru lielākais garums nesasniedz 
9 metrus un kuru darbības vieta ir Majotā, 
un uz to darbībām un nozveju.

Or. fr


