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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro 

populace tresky obecné a lov těchto populací 

(11309/2016 – C8-0403/2016 – 2012/0236(COD)) 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (11309/2016 – C8-0403/2016), 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 

13. prosince 20121, 

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení2 k návrhu Komise Evropskému parlamentu a 

Radě (COM(2012)0498, 

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na článek 76 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro rybolov (A8-

0325/2016), 

1. schvaluje postoj Rady v prvním čtení; 

2. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady; 

3. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

4. pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny 

postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil 

jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 

vnitrostátním parlamentům. 

                                                 
1 Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125. 
2 Úř. věst. C 65 19.2.2016, s. 193. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Dne 12. září 2012 předložila Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 

se mění nařízení č. 1342/2008 (COM(2012)498 final) za účelem zlepšení a vyjasnění 

ustanovení tohoto nařízení. Dne 19. prosince 2012 přijala Rada nařízení, aniž by zahrnula 

všechna ustanovení návrhu nařízení (COM(2012)498 final), a uvedla v něm jako právní 

základ čl. 43 odst. 3 SFEU, přičemž zahrnula pouze pozměňovací návrhy týkající se článků 9 

a 12 nařízení č. 1342/2008. Evropský parlament i Komise podaly dne 14. března 2013 žaloby 

na neplatnost na základě článku 263 SFEU. Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 

19. dubna 2013 byly věci C-124/13 (Parlament) a C-125/13 (Komise) spojeny pro účely 

písemné i ústní části řízení, jakož i pro účely rozsudku. Stejně tak bylo usnesením předsedy 

Soudního dvora ze dne 11. září 2013 Španělskému království, Francouzské republice a Polské 

republice povoleno vedlejší účastenství na podporu návrhových žádání Rady. Soudní dvůr 

vydal rozsudek dne 1. prosince 2015 a zrušil dané nařízení Rady, což znamená, že souhlasil 

s Parlamentem a Komisí.  

Parlament mezitím po hlasování ve výboru PECH dne 23. dubna 2013 přijal dne 11. června 

2013 svůj postoj v prvním čtení k návrhu Komise. Po vydání rozsudku Soudního dvora 

schválil výbor PECH dne 19. dubna 2016 mandát k vyjednávání s Radou a celá záležitost byla 

uzavřena na jediném třístranném jednání dne 29. června 2016. Dohoda, která uplatňuje zásady 

nové společné rybářské politiky a podporuje její provádění, byla přijata výborem PECH dne 

11. července 2016.  
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