
P7_TA-PROV(2011)0135
Dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských 
plžů z Grónska ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 o návrhu rozhodnutí 
Rady, kterým se stanoví předpisy pro dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, 
pláštěnců, mořských plžů a vedlejších produktů z nich z Grónska do Evropské unie 
(KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
(Řádný legislativní postup - první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0176),

– s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0136/2010),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 43 odst. 2 a článek 204 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, 

– s ohledem na jediný článek Protokolu č. 34 o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko 
připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrženému právnímu základu,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené italským senátem v rámci Protokolu č. 2 
o používání zásad subsidiarity a proporcionality a uvádějící, že návrh legislativního aktu 
není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0057/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal tento postoj Parlamentu Radě, Komisi 
a vnitrostátním parlamentům.



Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví 
předpisy pro dovoz produktů rybolovu, 
živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, 
mořských plžů a vedlejších produktů z nich 
z Grónska do Evropské unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu 
a Rady, kterým se stanoví předpisy pro 
dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, 
ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů 
a vedlejších produktů z nich z Grónska do 
Evropské unie

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 203
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské Unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 
a článek 204 této smlouvy,

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na jediný článek Protokolu 
(č. 34) o zvláštní úpravě vztahující se na 
Grónsko připojený ke Smlouvě 
o fungování Evropské unie,


