
 

 

P7_TA(2013)0537 

Обща политика в областта на рибарството ***II 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. 

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на регламент на 

Европейския парламент и Съвета относно общата политика в областта на 

рибарството, за изменение на регламенти (EО) № 1954/2003 и (EО) № 1224/2009 на 

Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 2371/2002 и (EО) № 639/2004 на Съвета и 

Решение (EО) № 2004/585 на Съвета (12007/3/2013 — C7-0375/2013 — 

2011/0195(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (12007/3/2013 — 

C7-0375/2013), 

— като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 

28.3.2012 г.1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 март 2012 г.2,  

— като взе предвид своята позиция на първо четене3 по предложението на Комисията 

до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0425), 

— като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 72 от своя правилник, 

— като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство 

(A7-0409/2013), 

1. Одобрява позицията на Съвета на първо четене; 

2. Одобрява приложените към настоящата резолюция съвместни изявления съответно 

на Парламента и Съвета и на Парламента, Съвета и Комисията; 

3. Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

4. Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 

съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС; 

5. Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
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генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 

вестник на ЕС; 

6. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

Изявление на Европейския парламент и на Съвета относно събирането на данни 

 

Европейският парламент и Съветът отправят искане към Комисията да ускори 

приемането на предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 199/2008, за да може 

принципите и целите на събирането на данни, които са от първостепенно значение за 

подкрепата на реформираната обща политика в областта на рибарството и които са 

определени в новия регламент за реформа на ОПОР, да бъдат приложени на практика 

възможно най-скоро. 

 

Изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

многогодишните планове 

 

Европейският парламент, Съветът и Комисията се ангажират да работят заедно за 

решаването на междуинституционални въпроси и постигането на съгласие по бъдещи 

действия, при зачитане на правната позиция на Парламента и на Съвета, с цел улесняване 

на приоритетното разработване и въвеждане на многогодишните планове в съответствие 

с общата политика в областта на рибарството.  

 

Европейският парламент, Съветът и Комисията сформираха междуинституционална 

работна група, съставена от представители на трите институции, която да помогне за 

намирането на практични решения и най-подходящи бъдещи действия. 

 


