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Sistem nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju, zajetem v 

Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu 

severovzhodnega Atlantika ***I 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. oktobra 2010 o predlogu 

uredbe Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju, zajetem v 

Konvenciji o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika 

(KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0151), 

– ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 

Parlamentom (C7-0009/2009), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom "Posledice 

začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke 

odločanja" (KOM(2009)0665), 

– ob upoštevanju člena 294(3) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 17. marca 20101, 

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0260/2010), 

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju; 

2. odobri skupne izjave Parlamenta, Sveta in Komisije, priložene tej resoluciji; 

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 

bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 

nacionalnim parlamentom. 

                                                 
1  Še ni objavljeno v Uradnem listu. 



P7_TC1-COD(2009)0051 

 

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 19. oktobra 2010 z 

namenom sprejetja Uredbe (EU) št. ..../2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu 

nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem 

večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika in razveljavitvi Uredbe 

Sveta (ES) št. 2791/1999 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 

končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 1236/2010.) 



PRILOGA 

 

Izjave o členu 48 

 

Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da lahko katera koli od nebistvenih določb 

osnovnega zakonodajnega akta, ki so zdaj naštete v členu 48 te uredbe (prenos pooblastil), 

kadar koli v prihodnje postane s političnega vidika pomemben element obstoječega sistema 

nadzora NEAFC. V tem primeru Evropski parlament, Svet in Komisija opozarjajo, da lahko 

katerikoli od zakonodajalcev, Svet ali Parlament, nemudoma uveljavljata bodisi pravico do 

nasprotovanja osnutku delegiranega akta Komisije bodisi pravico do preklica pooblastil, kakor 

je določeno v členu 46(b) in členu 46(c) te uredbe. 

 

Svet in Parlament se strinjata, da vključitev katere koli določbe o sistemu nadzora NEAFC v to 

uredbo, ki so zdaj naštete v členu 48, kot nebistvenega elementa sama po sebi ne pomeni, da 

bodo zakonodajalci takšne določbe avtomatično šteli za nebistvene v kateri koli prihodnji 

uredbi. 

 

Evropski parlament, Svet in Komisija izjavljajo, da določbe te uredbe ne posegajo v katero koli 

prihodnje stališče institucij glede izvajanja člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije ali v 

posamezne zakonodajne akte, ki vsebujejo omenjene določbe. 

 

 

 

 


