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Controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag 

inzake toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het 

noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 oktober 2010 over het voorstel 

voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 

controle- en handhavingsregeling voor het gebied dat onder het verdrag inzake 

toekomstige multilaterale samenwerking op visserijgebied in het noordoostelijke deel van 

de Atlantische Oceaan valt (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2009)0151), 

– gelet op artikel 37 van het EGVerdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is 

geraadpleegd (C7-0009/2009), 

– gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over 

de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende 

interinstitutionele besluitvormingsprocedures (COM(2009)0665), 

– gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 43, lid 2, van het WEU-Verdrag, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 maart 20101, 

– gelet op artikel 55 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0260/2010), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de gemeenschappelijke verklaringen van het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie zijn gevoegd; 

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 

wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 

aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

                                                 
1 Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt. 



 

P7_TC1-COD(2009)0051 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 oktober 2010 

met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van een controle- en handhavingsregeling voor het 

gebied dat onder het Verdrag inzake toekomstige multilaterale samenwerking op 

visserijgebied in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan valt en tot intrekking 

van Verordening (EG) nr. 2791/1999 van de Raad 

 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van 

het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 

1236/2010.) 



BIJLAGE 

Verklaringen betreffende artikel 51 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat alle niet-essentiële onderdelen 

van het basiswetsbesluit, die nu zijn opgenomen in artikel 51 van de verordening 

(bevoegdheidsdelegatie), in de toekomst te allen tijde vanuit politiek oogpunt essentiële 

onderdelen van de bestaande NEAFC-controleregeling kunnen worden. Het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie herinneren eraan dat beide wetgevers, de Raad en het 

Europees Parlement onmiddellijk gebruik kunnen maken van hun recht om bezwaar aan te 

tekenen tegen een ontwerp van gedelegeerde handeling van de Commissie of van hun recht om 

de bevoegdheidsdelegatie in te trekken, als bepaald respectievelijk in de artikelen 48 en 49 van 

de verordening. 

De Raad en het Parlement verklaren dat de opneming van een bepaling betreffende de NEAFC-

controleregeling in deze verordening in de lijst van niet-essentiële elementen van artikel 51 niet 

per se inhoudt dat deze bepaling door de wetgevers in de toekomst ook in andere verordeningen 

als niet-essentieel element zal worden beschouwd. 

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat de bepalingen van deze 

verordening geen afbreuk doen aan enig toekomstig standpunt van de instellingen betreffende 

de uitvoering van artikel 290 VWEU of van individuele wetgevingshandelingen die dergelijke 

bepalingen bevatten. 


