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Многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи 
запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на многогодишен план за риболовните дейности, експлоатиращи 
запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (COM(2018)0115 – 
C8-0104/2018 – 2018/0050(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2018)0115),

— като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0104/2018),

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 11 юли 2018 г.1,

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо 
от 14 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

— като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и позицията под 
формата на изменения на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A8-0005/2019),

1 OВ C 367, 10.10.2018 г., стp. 103.



1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към 
настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален 
вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в 
това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P8_TC1-COD(2018)0050

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 4 април 2019 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от дънни 
видове в западната част на Средиземно море и за изменение на Регламент (ЕС) 
№ 508/2014

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 
2019/1022.)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета

Европейският парламент и Съветът възнамеряват да отменят правомощията за 
приемане на технически мерки посредством делегирани актове съгласно член 13 от 
настоящия регламент, когато приемат нов регламент за техническите мерки, който 
включва правомощие за същите мерки.


