
P7_TA(2010)0363 

Kontroles un noteikumu izpildes shēma, kura piemērojama apgabalā, uz ko 

attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu 

Atlantijas zvejniecībā ***I 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 19. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kontroles un noteikumu izpildes shēmu, 

kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par turpmāko daudzpusējo 

sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 

2009/0051(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0151), 

– ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies 

(C7-0009/2009), 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei "Lisabonas līguma 

stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām" 

(COM(2009)0665), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 43. panta 

2. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 17. marta 

atzinumu1, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0260/2010), 

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā; 

2. apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopējos paziņojumus, kas pievienoti šai 

rezolūcijai; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts. 



 

P7_TC1-COD(2009)0051 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2010. gada 19. oktobrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2010 par kontroles un 

noteikumu izpildes shēmu, kura piemērojama apgabalā, uz ko attiecas Konvencija par 

turpmāko daudzpusējo sadarbību Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecībā un atceļ 

Padomes Regulu (EK) No 2791/1999 

 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1236/2010) 

PIELIKUMS 

 

Paziņojumi par 51. pantu 

 

“Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atzīmē, ka ikviens no pamata tiesību akta 

nebūtiskiem noteikumiem, kas pašlaik minēti regulas 51. pantā (pilnvaru deleģēšana), jebkurā 

brīdī nākotnē var kļūt par esošās NEAFC kontroles shēmas būtisku elementu no politiskā 

viedokļa, un šajā gadījumā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija atgādina, ka abas 

likumdevējas iestādes, proti, Padome un Eiropas Parlaments var nekavējoties izmantot vai nu 

tiesības iebilst pret Komisijas deleģētā akta projektu vai tiesības atsaukt deleģētās pilnvaras 

saskaņā ar Regulas 48. un 49. pantu.” 

 

“Padome un Parlaments piekrīt, ka tas, ka kādu NEAFC kontroles shēmas noteikumu Regulā 

iekļauj kā nebūtisku elementu, kas pašlaik minēts 51. pantā, pats par sevi nenozīmē, ka 

likumdevēji šos noteikumus automātiski uzskatīs par nebūtiskiem arī citās regulās, kas nav šī 

regula.” 

 

“Eiropas Parlaments, Padome un Komisija paziņo, ka šīs regulas noteikumi neskar nekādu 

turpmāku iestāžu nostāju attiecībā uz LESD 290. panta īstenošanu vai atsevišķus leģislatīvus 

aktus, kas ietver minētos noteikumus.” 

 

 

 


