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PRIIMTI TEKSTAI 
 

P8_TA(2015)0378 

Žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) 

susitarimo rajone nuostatos ***II 

2015 m. spalio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl per pirmąjį 

svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1343/2011 dėl tam tikrų 

žvejybos BVJŽK (Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos) susitarimo rajone 

nuostatų (08806/1/2015 – C8-0260/2015 – 2014/0213(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (08806/1/2015 – C8-

0260/2015), 

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į savo poziciją2 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir 

Tarybai (COM(2014)0457) per pirmąjį svarstymą, 

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

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 76 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-

0295/2015), 

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai; 

2. pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos; 

3. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

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

                                                 
1  OL C 12, 2015 1 15, p. 116. 
2  2015 1 13 priimti tekstai, P8_TA(2015)0005. 



 

 

Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį; 

5. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 

kartu su susijusiu Europos Parlamento pareiškimu būtų paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje; 

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

parlamentams. 



 

 

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS 

Europos Parlamento pareiškimas dėl leidimo taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias 

su žvejyba tralais ir žiauniniais tinklaičiais Juodojoje jūroje 

„Europos Parlamentas pažymi, kad 15a straipsnio nuostatos, kurias ketinama įtraukti į 

Reglamentą (ES) Nr. 1343/2011, dėl galimybės nukrypti nuo draudimo naudoti tam tikrus 

įrankius Juodosios jūros pakrančių vandenyse yra išimtinio pobūdžio. Jomis atsižvelgiama į 

vyraujančią padėtį regione, kuriame valstybės narės įdiegia priemones, siekiant leisti naudoti 

reikiamus įrankius, kaip nustatyta atitinkamose BVJŽK rekomendacijose. Ta informacija 

Parlamentui buvo žinoma dar prieš pateikiant šį Komisijos pasiūlymą. Dėl tų priežasčių 

Parlamentas, atsižvelgdamas į dabartinį kontekstą, sutinka, kad būtų taikomas susitarimas, 

pagal kurį susijusioms valstybėms narėms būtų leidžiama taikyti aptariamas nukrypti 

leidžiančias nuostatas. Vis dėlto jis pabrėžia, kad tos nuostatos neturėtų būti laikomos 

precedentu ar naudojamos kaip precedentas rengiant būsimus teisės aktus.“ 


