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Yhteinen kalastuspolitiikka ***II 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. joulukuuta 2013 neuvoston 

ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

antamiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja 

(EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002, (EY) 

N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta (12007/3/2013 – 

C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (12007/3/2013 – 

C7-0375/2013), 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 28. maaliskuuta 2012 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon alueiden komitean 4. maaliskuuta 2012 antaman lausunnon2, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan3 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0425), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 72 artiklan, 

– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0409/2013), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston 

yhteisen lausuman sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen 

lausuman; 

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

                                                 
1 EUVL C 181, 21.6.2012, s. 183. 
2 EUVL C 225, 27.7.2012, s. 20. 
3 Hyväksytyt tekstit, 6.2.2013, P7_TA(2013)0040. 



5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen tarkistettuaan, että kaikki menettelyt on 

suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston 

pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston lausuma tiedonkeruusta 

Euroopan parlamentti ja neuvosto pyytävät komissiota nopeuttamaan asetuksen (EY) 

N:o 199/2008 muuttamista koskevan ehdotuksen hyväksymistä, jotta tiedonkeruuta koskevat 

periaatteet ja tavoitteet, jotka ovat oleellisia uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) 

tukemiseksi ja jotka esitetään uudessa YKP-asetuksessa, voidaan käytännössä saattaa voimaan 

mahdollisimman pian. 

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuma monivuotisista suunnitelmista 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio sitoutuvat käsittelemään yhdessä toimielinten 

välisiä kysymyksiä ja sopimaan etenemistavasta, jossa otetaan huomioon sekä Euroopan 

parlamentin että neuvoston oikeudellinen asema, jotta monivuotisten suunnitelmien 

kehittämistä ja käyttöönottoa ensisijaisena asiana yhteisen kalastuspolitiikan puitteissa voidaan 

helpottaa. 

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat perustaneet kolmen toimielimen edustajista 

koostuvan työryhmän käytännön ratkaisujen ja sopivimman etenemistavan löytämiseksi. 

 


