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Žuvininkystės produktų importas iš Grenlandijos ***I
2011 m. balandžio 6 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 
Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių 
moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į 
Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 –
2010/0097(COD))
(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0176),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7–0136/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 204 straipsnį,

– atsižvelgdamas į prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 34) 
dėl Grenlandijai skirtų specialių priemonių vienintelį straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

 atsižvelgdamas į vadovaujantis Protokolu (Nr. 2) dėl subsidiarumo ir proporcingumo 
principų taikymo Italijos Senato pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisės 
akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 ir 37 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A7–0057/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo 
nustatomos žuvininkystės produktų, gyvų 
dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, 

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
žuvininkystės produktų, gyvų dvigeldžių 



gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių 
produktų importo į Europos Sąjungą iš 
Grenlandijos taisyklės

moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros 
pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į 
Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisyklės

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį ir 204 straipsnį,

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į prie Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 
34) dėl Grenlandijai skirtų specialių 
priemonių vienintelį straipsnį,


