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AANGENOMEN TEKSTEN 
 

P8_TA(2018)0212 

Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen 

die deze bestanden exploiteren ***I 

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 29 mei 2018 over het voorstel voor 

een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een 

meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze 

bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) 

nr. 1342/2008 van de Raad (COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) 

 

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 

(COM(2016)0493), 

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het 

Parlement is ingediend (C8-0336/2016), 

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

– gezien de officiële kennisgeving van 29 maart 2017 van de regering van het Verenigd 

Koninkrijk, overeenkomstig artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, 

van het voornemen zich uit de Europese Unie terug te trekken, 

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 december 

20161, 

– gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de 

bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger 

van de Raad bij brief van 7 maart 2018 gedane toezegging om het standpunt van het 

Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie goed te keuren, 

– gezien artikel 59 van zijn Reglement, 
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– gezien het verslag van de Commissie visserij (A8-0263/2017), 

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast1; 

2. hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie als bijlage gevoegde gezamenlijke 

verklaringen van het Parlement en de Raad, die samen met de definitieve 

wetgevingshandeling zullen worden gepubliceerd in de L-reeks van het Publicatieblad 

van de Europese Unie; 

3. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 

voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 

  

                                                 
1  Dit standpunt vervangt de amendementen die zijn aangenomen op 14 september 2017 

(Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0357). 



 

 

P8_TC1-COD(2016)0238 

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 29 mei 2018 met 

het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2018/... van het Europees Parlement en 

de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de 

Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot vastlegging van nadere 

bepalingen ter uitvoering van de aanlandingsverplichting in de Noordzee en tot 

intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad 

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt 

van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2018/973.) 

 



 

 

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE 

GEZAMENLIJKE VERKLARINGEN 

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad inzake 

verboden soorten 

De verordening die moet worden goedgekeurd op basis van het Commissievoorstel 

betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene 

ecosystemen door middel van technische maatregelen (2016/0074(COD)) moet onder 

andere bepalingen omvatten inzake de soorten die niet mogen worden bevist. Om deze 

reden zijn beide instellingen overeengekomen in deze verordening geen lijst inzake de 

Noordzee op te nemen (2016/0238(COD)). 

 

Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad inzake controle 

Het Europees Parlement en de Raad zullen de volgende controlebepalingen opnemen 

in de komende herziening van de controleverordening (Verordening (EG) nr. 

1224/2009), wanneer van toepassing op de Noordzee: voorafgaande kennisgevingen, 

logboekvoorschriften en andere controlebepalingen. 


