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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti 
za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke
(KOM(2008)0129 – C6-0153/2008 – 2008/0054(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0129),

– ob upoštevanju člena 299(2) Pogodbe o ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s 
Parlamentom (C6-0153/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

3. poziva k sprožitvi spravnega postopka na podlagi skupne izjave s 4. marca 1975, če 
namerava Svet odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Od leta 1991 je Evropska unija popolnoma ali delno ukinila dajatve skupne carinske tarife pri 
uvozu nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke. Izjemen zemljepisni položaj 
Kanarskih otokov pomeni za oskrbo z nekaterimi ribiškimi proizvodi, ki so bistveni za 
domačo porabo, dodatne stroške za ta sektor. To naravno oviro je mogoče odpraviti, med 
drugim, z začasno opustitvijo carin pri uvozu zadevnih proizvodov iz tretjih držav znotraj 
tarifnih kvot Skupnosti ustreznega obsega.

Predlog za odprtje in upravljanje brezcarinskih tarifnih kvot je skladen s členom 299(2) 
Pogodbe o ES, ki določa posebne ukrepe za pomoč najbolj oddaljenim regijam.
Omeniti je treba, da obstoječe določbe na področju, na katero se nanaša predlog (Uredba (ES) 
št. 704/2002), od 31. decembra 2006 ne veljajo več.

Zato od 1. januarja 2007 obstaja  pravna vrzel, zaradi katere se plačila jamstev na španski 
meji kopičijo in dosegajo zneske, ki kličejo po takojšnji rešitvi.   

Zato se je treba po posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi in uradni prošnji španskih 
organov oblasti dogovoriti, da se odpreta dve brezcarinski tarifni kvoti pri uvozu nekaterih 
ribiških proizvodov na Kanarske otoke v obdobju 2007–2013.
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