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Import fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, 
sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf ***I
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 6. april 2011 om forslag til Rådets 
afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union 
fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og 
biprodukter heraf (KOM(2010)0176 - C7-0136/2010 - 2010/0097(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0176),

- der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0136/2010),

- der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, og artikel 204 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde,

- der henviser til den eneste artikel i protokol (nr. 34) om den særlige ordning for Grønland, 
der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

- der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

- der henviser til den begrundede udtalelse, der inden for rammerne af protokollen (nr. 2) 
om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af 
det italienske senat, og hvori det vurderes, at forslaget til retsakt ikke er i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet,

- der henviser til forretningsordenens artikel 55 og 37,

- der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0057/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.



Ændring 1

Forslag til afgørelse 
Titel

Kommissionens forslag Ændring

Forslag til Rådets afgørelse om 
fastsættelse af bestemmelser vedrørende 
import til Den Europæiske Union fra 
Grønland af fiskevarer, levende toskallede 
bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle og 
biprodukter heraf

Forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om fastsættelse af 
bestemmelser vedrørende import til Den 
Europæiske Union fra Grønland af 
fiskevarer, levende toskallede bløddyr, 
pighuder, sækdyr og havsnegle og 
biprodukter heraf

Ændring 2

Forslag til afgørelse 
Led 1

Kommissionens forslag Ændring

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 203,

under henvisning til traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, særlig 
artikel 43, stk. 2, og artikel 204,

Ændring 3

Forslag til afgørelse 
Led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændring

under henvisning til den eneste artikel i 
protokol (nr. 34) om den særlige ordning 
for Grønland, der er knyttet som bilag til 
traktaten,


