
 

 

P7_TA(2013)0537 

Bendra žuvininkystės politika ***II 

2013 m. gruodžio 10 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 

reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos 

reglamentai (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 639/2004 ir Tarybos sprendimas 

Nr. 2004/585/EB (12007/3/2013 – C7-0375/2013 – 2011/0195(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (12007/3/2013 – C7-

0375/2013), 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 28 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 4 d. Regionų komiteto nuomonę2, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją 3 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2011)0425) per pirmąjį svarstymą, 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 72 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A7-

0409/2013), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pritaria Europos Parlamento ir Tarybos bendram pareiškimui ir Europos Parlamento, 

Tarybos ir Komisijos bendram pareiškimui, pridėtiems prie šios rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

4. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, įsitikinus, kad buvo tinkamai įvykdytos 

visos procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis 

būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

                                                 
1  OL C 181, 2012 6 21, p. 183. 
2  OL C 225, 2012 7 27, p. 20. 
3  Priimti tekstai 2013 2 6, P7_TA(2013)0040. 



 

 

6. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 



 

 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl duomenų rinkimo 

Europos Parlamentas ir Taryba prašo Komisijos paspartinti pasiūlymo iš dalies keisti ES 

reglamentą (EB) Nr. 199/2008 priėmimą, kad duomenų rinkimo principai ir tikslai, kurie yra 

labai svarbūs remiant pertvarkytą bendrą žuvininkystės politiką ir yra išdėstyti naujajame 

Reglamente dėl BŽP, būtų kuo greičiau įgyvendinami praktiškai. 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl daugiamečių planų 

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija yra pasiryžę bendradarbiauti, kad būtų išspręsti 

tarpinstituciniai klausimai ir būtų susitarta toliau dirbti taip, kad būtų gerbiamos tiek 

Parlamento, tiek Tarybos teisinės pozicijos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas prioriteto 

pagrindu parengti ir įdiegti daugiamečius planus pagal bendrą žuvininkystės politiką.  

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija iš visų trijų institucijų atstovų sudarė tarpinstitucinę 

darbo grupę, kurios tikslas – ieškoti praktinių sprendimų ir nustatyti tinkamiausią tolesnio darbo 

būdą. 

 

 


