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Ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v 
Sredozemlju) ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. marca 2019 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1343/2011 o 
nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za 
ribištvo v Sredozemlju) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0143),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0123/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 23. maja 
20181,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 6. februarja 2019, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A8-0381/2018),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. se seznanja z izjavama Komisije, priloženima tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
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bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0069

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. marca 2019 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) št. 1343/2011 o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma 
GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) 

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2019/982.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije o rekreacijskem ribolovu

Komisija opozarja, da je eden od ciljev iz ministrske deklaracije MedFish4Ever, sprejete 
marca 2017, čim prej in najpozneje do leta 2020 določiti temeljna pravila za zagotovitev 
učinkovitega upravljanja rekreacijskega ribolova v Sredozemlju. 

V skladu s tem ciljem vmesna strategija Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju 
(GFCM) za obdobje 2017–2020 med ukrepe, ki jih je treba izvesti na območju GFCM, 
vključuje oceno učinkov rekreacijskega ribolova in upoštevanje najboljših ukrepov za 
upravljanje teh dejavnosti. V zvezi s tem je bila v GFCM ustanovljena delovna skupina za 
rekreacijski ribolov, da bi razvila usklajeno regionalno metodologijo za ocenjevanje 
rekreacijskega ribolova. 

Komisija bo nadaljevala svoja prizadevanja v GFCM, da se doseže cilj deklaracije 
MedFish4Ever. 

Izjava Komisije o rdeči korali

Komisija opozarja na začasnost ohranitvenih ukrepov, sprejetih v okviru regionalnega načrta 
za prilagodljivo upravljanje izkoriščanja rdeče korale v Sredozemskem morju [Priporočilo 
GFCM/41/2017/5]. Te ukrepe, ki vključujejo možnost uvedbe omejitev ulova, bo v letu 2019 
ocenil Znanstveni svetovalni odbor GFCM z namenom, da jih GFCM revidira na svojem 43. 
letnem zasedanju (novembra 2019).


