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Kopējā zivsaimniecības politika ***II 

Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju 

pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu par kopējo 

zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 

1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 639/2004 un Padomes 

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

 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (12007/3/2013 – C7-0375/2013), 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 28. marta atzinumu1, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2012. gada 4. marta atzinumu2,  

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā3 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 

Parlamentam un Padomei (COM(2011)0425), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 72. pantu, 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A7-0409/2013), 

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā; 

2. apstiprina Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgo paziņojumu un Eiropas Parlamenta, 

Padomes un Komisijas kopīgo paziņojumu, kas pievienoti šai rezolūcijai; 

3. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju; 

4. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma 

par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu; 

5. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi 

ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā 

publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 

6. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

parlamentiem. 

                                                 
1  OV C 181, 21.6.2012., 183. lpp. 
2  OV C 225, 27.7.2012., 20. lpp. 
3. Pieņemtie teksti, 6.2.2013., P7_TA(2013)0040. 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

Eiropas Parlamenta un Padomes paziņojums par datu vākšanu 

 

Eiropas Parlaments un Padome lūdz Komisiju paātrināti virzīt uz priekšu priekšlikuma 

pieņemšanu par Padomes Regulas (EK) Nr. 199/2008 grozījumiem, lai pēc iespējas drīz varētu 

praktiski ieviest datu vākšanas principus un mērķus, kas ir būtiski reformētās kopējās 

zivsaimniecības politikas atbalstam un kas izklāstīti jaunajā KZP regulā. 

 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas paziņojums par daudzgadu plāniem 

 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir apņēmušies sadarboties, lai risinātu starpiestāžu 

jautājumus un vienotos par turpmāko darbu, ievērojot gan Parlamenta, gan Padomes juridisko 

nostāju, ar mērķi sekmēt daudzgadu plānu izstrādi un ieviešanu prioritārā kārtā saskaņā ar 

kopējās zivsaimniecības politikas nosacījumiem. 

 

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir izveidojuši starpiestāžu darba grupu, kura sastāv no 

šo triju iestāžu pārstāvjiem, lai palīdzētu rast praktiskus risinājumus un vispiemērotāko 

turpmāko rīcību. 

 

 


