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Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i 
wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I
Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i 
wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające 
rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego 
oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (COM(2018)0149– C8-0126/2018– 
2018/0074(COD)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0149),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0126/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając oficjalne powiadomienie rządu Zjednoczonego  Królestwa z dnia 29 
marca 2017 r.o jego zamiarze wystąpienia z Unii, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii 
Europejskiej;

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 
września 2018 r.1,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 12 
grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska 
Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

1 Dz.U. C 440 z 6.12.2018, s. 171.



– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0310/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu1;

2. zatwierdza załączone do niniejszej rezolucji wspólne oświadczenie Parlamentu i Rady, 
które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z 
ostatecznym aktem ustawodawczym;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

1 Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 25 października 2018 r. (Teksty 
przyjęte, P8_TA(2018)0425).



P8_TC1-COD(2018)0074

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 lutego 
2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... 
ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach 
zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, 
zmieniającego rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylającego 
rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) 
nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko 
Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2019/472.)



ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady

Parlament Europejski i Rada zamierzają uchylić uprawnienia do przyjmowania środków 
technicznych na drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia, 
kiedy przyjmą nowe rozporządzenie w sprawie środków technicznych, które obejmie 
uprawnienia dotyczące tych środków.


