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A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen 
állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I
Az Európai Parlament 2019. február 12-i jogalkotási állásfoglalása a nyugati vizek és a 
szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó 
többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról 
szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, 
a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0149 – 
C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0149),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0126/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Egyesült Királyság kormányának 2017. március 29-i hivatalos értesítésére 
az Európai Unióból való kilépésre irányuló szándékáról az EUSZ 50. cikke alapján,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i 
véleményére1,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2018. 
december 12-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament 
álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) 
bekezdésével összhangban,

1 HL C 440., 2018.12.6., 171. o.



– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A8-0310/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot1;

2. jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, 
amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek közzé a végleges 
jogalkotási aktussal együtt;

3. másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 Ez az álláspont lép a 2018. október 25-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 
szövegek, P8_TA(2018)0425).



P8_TC1-COD(2018)0074

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 12-én került 
elfogadásra a nyugati vizekben és a szomszédos vizekben halászott állományokra és az 
ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, az (EU) 2016/1139 
és az (EU) 2018/973 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 
388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 
tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2019/472 rendelettel.)



MELLÉKLET AJOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata

Az Európai Parlament és a Tanács hatályon kívül kívánja helyezni az e rendelet 8. cikke 
szerinti, technikai intézkedések felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén történő 
elfogadására vonatkozó felhatalmazásokat, ha új rendeletet fogad el a technikai 
intézkedésekről, amely magában foglalja az ugyanezen intézkedésekre vonatkozó 
felhatalmazást.


