
 

 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

PIEŅEMTIE TEKSTI 
 

P8_TA(2018)0212 

Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas 

šos krājumus izmanto ***I 

Eiropas Parlamenta 2018. gada 29. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem 

krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ 

Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 

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

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(COM(2016)0493), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 

2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0336/2016), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības 2017. gada 29. marta oficiālo paziņojumu 

par tās nodomu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu izstāties no Eiropas 

Savienības; 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 14. decembra 

atzinumu1, 

– ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar 

Reglamenta 69.f panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2018. gada 7. marta vēstulē 

pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu, 

 

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 

                                                 
1  OV C 75, 10.3.2017., 109. lpp. 



 

 

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0263/2017), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju1; 

2. apstiprina Parlamenta un Padomes kopīgos paziņojumus, kas pievienoti šai rezolūcijai 

un kas kopā ar galīgo leģislatīvo aktu tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālā 

Vēstneša L sērijas izdevumā; 

3. aicina Komisiju priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj 

ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1  Ar šo nostāju aizstāj 2017. gada 14. septembrī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti 

P8_TA(2017)0357). 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0238 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 29. maijā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/..., ar kuru izveido 

daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas minētos 

krājumus izmanto, un sīkāk nosaka kārtību, kā īstenot izkraušanas pienākumu 

Ziemeļjūrā, un ar kuru atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 676/2007 un (EK) 

Nr. 1342/2008 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2018/973.) 

 



 

 

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS 

KOPĪGIE PAZIŅOJUMI 

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums par aizliegtajām sugām 

Regulā, kas tiks pieņemta, balstoties uz Komisijas priekšlikumu par zvejas resursu 

saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem (2016/0074(COD)), 

citu starpā ir jāietver noteikumi par sugām, kuru zveja ir aizliegta. Šā iemesla dēļ abas 

iestādes ir vienojušās neiekļaut šajā regulā (kas pieņemta uz 2016/0238(COD) bāzes) sarakstu 

Ziemeļjūrai. 

Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgs paziņojums par kontroli 

Eiropas Parlaments un Padome gaidāmajā Kontroles regulas (Regula (EK) Nr. 1224/2009) 

noteikumu pārskatīšanā attiecīgos gadījumos iekļaus šādus Ziemeļjūrai noteiktus kontroles 

pasākumus: iepriekšēju paziņojumu sniegšana, prasības attiecībā uz zvejas žurnāliem, 

apstiprinātās ostas un citus kontroles noteikumus. 

 


