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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за откриване и определяне начина 
на администриране на автономни тарифни квоти на Общността при внос на 
някои рибни продукти в Канарските острови
(COM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0129),

– като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C6-0153/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да информира последния за това;

3. призовава за откриване на процедурата по съгласуване, предвидена в общата 
декларация от 4 март 1975 г., в случай че Съветът възнамерява да се отклони от 
текста, одобрен от Парламента;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.



PE405.822v01-00 6/6 PR\720523BG.doc

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Since 1991, the European Union has suspended, partially or in full the Common Custom 
Tariff duties on imports of certain fishery products into the Canary Islands. The exceptional 
geographical situation of the Canary Islands in relation to the sources of supply of certain 
fishery products which are essential for domestic consumption entails additional costs for this 
sector. This natural handicap can be remedied, inter alia, by temporarily suspending customs 
duties on imports of the products in question from third countries within Community tariff 
quotas of an appropriate volume.

The proposal for the opening and provision of duty free tariff quotas are in line with Article 
299(2) of the EC Treaty providing for specific measures to assist the outermost regions.
It is important to mention that the existing provisions in the area of the proposal, Regulation 
(EC) No 704/2002, have expired by 31 December 2006.

In consequence, the juridical gap exits since 1st January 2007, during which the payments of 
guarantees at the Spanish custom are being accumulated reaching amounts that need to be 
settled as soon as possible.   

Consequently, following the consultations with the stakeholders and the formal request 
introduced by the Spanish authorities, it should be agreed to open two duty free tariff quotas 
on imports of certain fishery products into the Canary Islands for the period 2007-2013.
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