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(Ettevalmistavad aktid)

EUROOPA PARLAMENT
Prespa pargi piirkonna kaitse ja säästev areng ***
P7_TA(2011)0191
Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse
eelnõu Prespa pargi piirkonna kaitset ja säästvat arengut käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel
sõlmimise kohta (16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))
(2012/C 377 E/30)
(Nõusolek)
Euroopa Parlament,
— võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (16581/2010);
— võttes arvesse Prespa pargi piirkonna kaitset ja säästvat arengut käsitleva lepingu eelnõu (16581/2010);
— võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
192 lõikele 1 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0007/2011);
— võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;
— võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni soovitust (A7-0078/2011);
1.

annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmes
riikide valitsustele ja parlamentidele ning Albaania Vabariigi ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi
valitsusele ja parlamendile.

Leping, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja regu
leerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ***
P7_TA(2011)0192
Euroopa Parlamendi 10. mai 2011. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta,
millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks leping sadamariigi võetavate meetmete kohta
ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks
(05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))
(2012/C 377 E/31)
(Nõusolek)
Euroopa Parlament,
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— võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05571/2011);
— võttes arvesse lepingu eelnõu sadamariigi võetavate meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja regulee
rimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (05571/2011);
— võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
43 lõikele 2 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C7-0068/2011);
— võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 8;
— võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust (A7-0142/2011),
1.

annab nõusoleku lepingu heakskiitmiseks;

2.
kutsub Euroopa Komisjoni üles aktiivselt toetama sadamariigi võetavaid meetmeid ebaseadusliku,
teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks käsitleva lepingu allkirjas
tamist, ratifitseerimist ja rakendamist kaubanduslepingute, piirkondlike kalandusorganisatsioonide, kalandus
alaste partnerluslepingute ja liidu arengupoliitika kontekstis;
3.
teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ning
liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) peadirekto
rile.

Erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile ***I
P7_TA(2011)0205
Euroopa Parlamendi 10. mail 2011. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta
vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed
kaubandussoodustused Pakistanile (KOM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))
(2012/C 377 E/32)
(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)
Ettepanekut muudeti järgmiselt (1):

KOMISJONI ETTEPANEK

MUUDATUSETTEPANEK

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 2a (uus)
võttes arvesse 18. novembri 2010. aasta taotlust Maailma
Kaubandusorganisatsioonilt vabastuse saamiseks Euroopa
Liidu poolt Pakistanile antavate täiendavate ühepoolsete
kaubandussoodustuste jaoks;
(1) Seejärel saadeti see vastavalt kodukorra artikli 57 lõike 2 teisele lõigule vastutavale komisjonile uueks läbivaatamiseks
(A7-0069/2011).

