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VASTUVÕETUD TEKSTID

P9_TA(2020)0300
Läänemere idaosa tursa püügipiirangute kehtestamine, andmete kogumine 
ja kontrollimeetmed Läänemerel ning Läänemere idaosa tursa püügiga 
tegelevate laevastike püügitegevuse püsiv lõpetamine ***I
Euroopa Parlamendi 11. novembri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku 
kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 
määrust (EL) 2016/1139 seoses Läänemere idaosa tursa püügivõimsuse piirangute 
kehtestamise, andmete kogumise ja kontrollimeetmetega Läänemerel ning määrust (EL) 
nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa tursa püügiga tegelevate laevastike püügitegevuse 
püsiva lõpetamisega (COM(2019)0564 – C9-0161/2019 – 2019/0246(COD))
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2019)0564),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 43 lõiget 2, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0161/2019),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. jaanuari 2020. aasta 
arvamust1,

– võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks 
kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 30. septembri 2020. aasta kirjas 
võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4.

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A9-0093/2020),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab 

1 ELT C 106, 31.3.2020, lk 10.



oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.



P9_TC1-COD(2019)0246

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 11. novembril 
2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 
(EL) 2020/…, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 seoses püügivõimsuse 
vähendamisega Läänemeres ning määrust (EL) nr 508/2014 seoses Läänemere idaosa 
tursa, Läänemere lääneosa tursa ja Läänemere lääneosa räime püügiga tegelevate 
laevastike püügitegevuse püsiva lõpetamisega

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi 
seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2020/1781) lõplikule kujule).


