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VASTUVÕETUD TEKSTID 
 

P8_TA(2018)0212 

Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi 

mitmeaastane kava ***I 

Euroopa Parlamendi 29. mai 2018. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta 

võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere 

põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

(COM(2016)0493), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 

lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile 

(C8-0336/2016), 

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, 

– võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohast 

29. märtsi 2017. aasta ametlikku teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust välja 

astuda, 

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. detsembri 2016. aasta 

arvamust1, 

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks 

kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 7. märtsi 2018. aasta kirjas 

võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 

toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4, 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59, 

                                                 
1  ELT C 75, 10.3.2017, lk 109. 



 

 

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A8-0263/2017), 

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha1; 

2. kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

ühisavaldused, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-osas koos seadusandliku akti 

lõpliku tekstiga; 

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta; 

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 

komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele. 

                                                 
1  Käesolev seisukoht asendab 14. septembril 2017. aastal vastuvõetud 

muudatusettepanekud (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0357). 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0238 

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. mail 2018. aastal 

eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/…, millega 

kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi 

mitmeaastane kava, täpsustatakse Põhjamerel kehtiva lossimiskohustuse täitmise 

üksikasjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) 

nr 1342/2008 

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 

seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2018/973) lõplikule kujule). 



 

 

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA 

ÜHISAVALDUSED 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus keelatud liikide kohta 

Komisjoni ettepaneku põhjal vastu võetav määrus, mis käsitleb kalavarude ja 

mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil ((2016/0074(COD)) peaks sisaldama 

muu hulgas ka sätteid liikide kohta, mille püük on keelatud. Seepärast on kaks institutsiooni 

leppinud kokku mitte lisada käesolevasse määrusesse (2016/0238(COD)) nimekirja 

Põhjamere kohta. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus kontrolli kohta 

Euroopa Parlament ja nõukogu lisavad kontrollimist käsitleva määruse (määrus (EÜ) 

nr 1224/2009) eelseisvasse läbivaatamisse Põhjamere osas järgmised kontrollisätted: 

eelteatiste, püügipäevikute ja määratud sadamate kohta ning muud kontrollisätted. 

 


