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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare  

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.  

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții 

specifice privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime din Atlanticul de Nord-Est și 

a unor dispoziții referitoare la pescuitul în apele internaționale din zona Atlanticului de 

Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2347/2002 al Consiliului 

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11625/1/2016 – C8-0427/2016), 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 

20131, 

– având în vedere avizul Comisiei (COM(2016)0667), 

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 

prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0371), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 76 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru pescuit (A8-

0369/2016), 

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură; 

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 

Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene; 

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 

îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 

Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;  

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                 
1 JO C 133, 9.5.2013, p. 41. 
2 Texte adoptate la 10.12.2013, P7_TA(2013)0539. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

În urma adoptării poziției Parlamentului în primă lectură de către plen, la 10 decembrie 2013, 

Consiliul a realizat o lectură detaliată a propunerii în perioada cuprinsă între luna ianuarie 

2014 și luna noiembrie 2015, atunci când au început negocierile cu Președinția 

luxemburgheză, în vederea obținerii unui acord în a doua lectură.  

După trilogul din 17 noiembrie 2015 și următoarele triloguri din 26 aprilie, 25 mai și 14 și 30 

iunie 2016, care au avut loc în cursul Președinției neerlandeze, echipele de negociere ale 

Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord privind acest dosar la 30 iunie 2016. 

La 12 iulie 2016, textul acordului a fost prezentat Comisiei pentru pescuit pentru a fi supus la 

vot și a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare. Ținând seama de aprobarea Comisiei pentru 

pescuit, președintele acesteia s-a angajat, într-o scrisoare adresată președintelui Coreper, să 

recomande plenului Parlamentului European aprobarea poziției Consiliului în primă lectură 

fără modificări. În urma verificării juridico-lingvistice, Consiliul și-a adoptat poziția în primă 

lectură, confirmând acordul, la 18 octombrie 2016. 

Având în vedere că prima poziție a Consiliului este în conformitate cu acordul atins în 

triloguri, raportoarea recomandă comisiei să o adopte fără modificări ulterioare. Raportoarea 

ar dori să sublinieze în special următoarele elemente ale compromisului: 

- UE va îngheța amprenta pescuitului, definind zona în care activitățile de pescuit de 

adâncime sunt permise. Această zonă include zona în care a avut loc pescuit direcționat între 

2009 și 2011 în apele europene ale Atlanticului de Nord-Est. Limitarea geografică se aplică 

navelor care vizează specii de adâncime, adică navelor ale căror capturi de astfel de specii 

reprezintă peste 8% din capturile totale în cel puțin o ieșire în larg în cursul anului. 

- Parlamentul a obținut introducerea unor sancțiuni specifice pentru navele care încalcă 

regulamentul privind pescuitul stocurilor de specii de adâncime și includerea prevederii că nu 

se vor acorda derogări de la anumite norme. 

- Negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au convenit să stabilească o limită de adâncime 

de 800 de metri. Această nouă dispoziție vizează o mai bună protejare a ecosistemelor marine 

vulnerabile de pe fundul mării. 

- De asemenea, colegislatorii au convenit că, navele care pescuiesc în ecosisteme marine 

vulnerabile la adâncimi mai mari de 400 de metri vor fi obligate să își sisteze operațiunile și 

să se îndepărteze cel puțin 5 mile marine de zona de pescuit în cauză. 

- Parlamentul a introdus noi norme, mai stricte, privind transparența, inclusiv obligații de a 

furniza informații publice privind navele europene care vizează specii de adâncime și de a 

raporta toate capturile (pești și ecosisteme vulnerabile). Totodată, statele membre vor avea 

obligația de a furniza informații privind localizarea ecosistemelor vulnerabile (evaluări ale 

impactului), iar Comisia Europeană va evalua aceste date anual și va adapta zona de pescuit 

autorizată în consecință (prin acte de punere în aplicare). 

- Pentru a asigura colectarea datelor științifice, 20% dintre nave trebuie să aibă la bord 

observatori științifici.  
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