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Относно:

Проект за РЕГЛАМЕНТ 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 (първо четене)
— Приемане на законодателния акт

1.

На 8 март 2018 г. Комисията представи на Съвета посоченото по-горе предложение1,
основано на член 43, параграф 2 от ДФЕС.

2.

Европейският икономически и социален комитет даде становището си на 11 юли
2018 г.2

3.

Европейският парламент прие позицията си на първо четене по предложението на
Комисията на 4 април 2019 г. Резултатът от гласуването в Европейския парламент
отразява постигнатия компромис между институциите, поради което би трябвало да е
приемлив за Съвета3.
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4.

Във връзка с това Комитетът на постоянните представители се приканва да потвърди
съгласието си и да предложи на Съвета:
–

да одобри позицията на Европейския парламент, която се съдържа в документ PECONS 32/19, като точка А от дневния ред на някое от следващите си заседания;

–

да вземе решение да впише в протокола от това заседание изявленията, които се
съдържат в допълнения 1 и 2 към настоящата бележка;

–

да вземе решение да публикува изявлението, което се съдържа в допълнение 1, в
Официален вестник на Европейския съюз заедно със законодателния акт.

Ако Съветът одобри позицията на Европейския парламент, законодателният акт се
счита за приет.
След като бъде подписан от председателя на Европейския парламент и от председателя
на Съвета, законодателният акт се публикува в Официален вестник на Европейския
съюз.
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