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Внос от Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти *** І
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. относно 
предложението за решение на Съвета за определяне на правилата за внос от 
Гренландия в Европейския съюз на рибни продукти, живи двучерупчести мекотели, 
бодлокожи, ципести, морски коремоноги и странични продукти от тях 
(COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
(Обикновена законодателна процедура – първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2010)0176),

– като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C7-0136/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 и член 43, параграф 2 и член 204 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член единствен в Протокол (№ 34) за специалния режим, 
приложим за Гренландия, приложен към Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложеното правно основание,

– като взе предвид мотивираното становище, внесено в рамките на Протокол (№ 2) 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, от 
италианския Сенат, в което се посочва, че проектът на законодателен акт не 
съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид членове 55 и 37 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0057/2011),

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



Изменение 1

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за решение на Съвета за 
определяне на правилата за внос от 
Гренландия в Европейския съюз на 
рибни продукти, живи двучерупчести 
мекотели, бодлокожи, ципести, морски 
коремоноги и странични продукти от 
тях

Предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на правилата за внос от 
Гренландия в Европейския съюз на 
рибни продукти, живи двучерупчести 
мекотели, бодлокожи, ципести, морски 
коремоноги и странични продукти от 
тях

Изменение 2

Предложение за решение
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 203 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 43, параграф 2 и 
член 204 от него,

Изменение 3

Предложение за решение
Позоваване 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид член единствен в 
Протокол (№ 34) за специалния 
режим, приложим за Гренландия, 
приложен към Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз,


