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Določbe za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za 

ribištvo v Sredozemlju) ***II 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 2015 o stališču Sveta 

v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju 

Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju)  (08806/1/2015 – C8-

0260/2015 – 2014/0213(COD)) 

 

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (08806/1/2015 – C8-0260/2015), 

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 15. oktobra 

20141, 

– ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi2 o predlogu Komisije Evropskemu 

parlamentu in Svetu (COM(2014)0457), 

– ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 76 Poslovnika, 

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ribištvo (A8-0295/2015), 

1. odobri stališče Sveta v prvi obravnavi; 

2. odobri izjavo, priloženo k tej resoluciji; 

3. ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta; 

4. naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt na 

podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije; 

                                                 
1  UL C 12, 15.1.2015, str. 116. 
2  Sprejeta besedila z dne 13.1.2015, P8_TA(2015)0005. 



 

 

5. naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi 

postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta 

poskrbi za njegovo objavo, skupaj z zadevno izjavo Evropskega parlamenta, v Uradnem 

listu Evropske unije; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

nacionalnim parlamentom. 



 

 

PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI 

Izjava Evropskega parlamenta o odobritvi odstopanj za ribolov z uporabo vlečnih in zabodnih 

mrež v Črnem morju 

„Evropski parlament izjavlja, da so določbe člena 15a, ki naj bi se vključile v Uredbo 

(EU) št. 1343/2011 in se nanašajo na odstopanja od prepovedi uporabe nekaterih ribolovnih 

orodij v obalnih vodah Črnega morja, izjema. Upoštevajo prevladujoče razmere v regiji, kjer 

so države članice uvedle ukrepe, da bi omogočile uporabo obravnavanega orodja v skladu z 

ustreznimi priporočili GFCM. Te informacije so bile Parlamentu že na voljo, preden je 

Komisija predložila svoj sedanji predlog. Zaradi navedenih razlogov Parlament v tem okviru 

sprejema dogovor, po katerem lahko zadevne države članice taka odstopanja odobrijo. 

Poudarja pa, da te določbe ne veljajo in se ne morejo uporabiti kot precedens za kateri koli 

prihodnji pravni akt.“ 

 

 


