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Θέμα:

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου σχετικά με τις αλιευτικές
δραστηριότητες εκμετάλλευσης βενθοπελαγικών αποθεμάτων στη δυτική
Μεσόγειο Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
508/2014 (πρώτη ανάγνωση)
– Έκδοση της νομοθετικής πράξης

1.

Στις 8 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη πρόταση1,
η οποία βασίζεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ.

2.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 11 Ιουλίου 20182.

3.

Στις 4 Απριλίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αποτυπώνει τη συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και,
ως εκ τούτου, αναμένεται να γίνει δεκτό από το Συμβούλιο3.

1
2
3

6772/18.
ΕΕ C 367 της 10.10.2018, σ. 103.
8053/19.

9206/19

ΕΓ/γπ/ΚΒ
GIP.2

1

EL

4.

Καλείται συνεπώς η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων να επιβεβαιώσει τη συμφωνία
της και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:
–

να εγκρίνει, ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς του συνόδου, τη θέση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως έχει στο έγγραφο PE-CONS 32/19·

–

να αποφασίσει να καταχωριστούν στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου οι δηλώσεις που
περιλαμβάνονται στις προσθήκες 1 και 2 του παρόντος σημειώματος,

–

να αποφασίσει να δημοσιεύσει τη δήλωση που περιλαμβάνεται στην προσθήκη 1 στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τη νομοθετική πράξη.

Εφόσον το Συμβούλιο εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η νομοθετική πράξη
θα εκδοθεί.
Αφού υπογραφεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο του
Συμβουλίου, η νομοθετική πράξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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