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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství 
pro dovoz určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy
(KOM(2008)0129  – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0129),

– s ohledem na čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala 
s Parlamentem (C6-0153/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A6-0213/2008),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

3. vyzývá k zahájení dohodovacího řízení podle společného prohlášení ze dne 
4. března 1975, bude-li mít Rada v úmyslu odchýlit se od znění schváleného 
Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Od roku 1991 pozastavila Evropské unie dočasně nebo úplně cla společného celního 
sazebníku na dovozy určitých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy. Výjimečná zeměpisná 
poloha Kanárských ostrovů, pokud jde o zdroje zásobování určitými produkty rybolovu, které 
jsou důležité pro domácí spotřebu, zatěžuje toto odvětví dodatečnými výdaji. Tomuto 
přírodnímu znevýhodnění lze čelit mimo jiné dočasným pozastavením cel z dovozu 
dotyčných produktů z třetích zemí v rámci přiměřených objemů celních kvót Společenství. 

Návrh na otevření a správu celních kvót osvobozených od cla je v souladu s čl. 299 odst. 2 
Smlouvy o ES, kterým se stanovují zvláštní opatření na podporu nejvzdálenějších regionů. Je 
zapotřebí zmínit, že dosavadní ustanovení v oblasti tohoto návrhu, tj. nařízení (ES) 
č. 704/2002, vypršela dne 31. prosince 2006.

Z tohoto důvodu přetrvává od 1. ledna 2007 právní vakuum, během něhož se na španělských 
celnicích značně hromadí garanční platby,  a tuto situaci je třeba co možná nejdříve vyřešit.

Proto by po konzultacích se zúčastněnými stranami a formální žádosti španělských úřadů 
mělo být dohodnuto, že pro období 2007–2013 budou pro dovozy určitých produktů rybolovu 
na Kanárské ostrovy otevřeny dvě celní kvóty s nulovou celní sazbou.
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