
P7_TA-PROV(2011)0135
Zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu un jūras 
gliemežu imports Eiropas Savienībā no Grenlandes ***I
Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes 
lēmumam, ar ko paredz noteikumus par zivsaimniecības produktu, dzīvu gliemeņu, 
adatādaiņu, tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu importu Eiropas 
Savienībā no Grenlandes (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra — pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2010)0176),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0136/2010),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 43. panta 
2. punktu un 204. pantu;

– ņemot vērā Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā protokola (Nr. 34) par 
īpašiem noteikumiem attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu,

 ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ieteikto juridisko pamatu,

 ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principu piemērošanu iesniedzis Itālijas senāts un kurā apgalvots, ka 
tiesību akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu 37. pantu,

– ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A7-0057/2011),

1. pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2. aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
parlamentiem.



Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums — Padomes Lēmums, ar ko 
paredz noteikumus par zivsaimniecības 
produktu, dzīvu gliemeņu, adatādaiņu, 
tunikātu, jūras gliemežu un no tiem iegūtu 
blakusproduktu importu Eiropas Savienībā 
no Grenlandes

Priekšlikums — Eiropas Parlamenta un 
Padomes regula, ar ko paredz noteikumus 
par zivsaimniecības produktu, dzīvu 
gliemeņu, adatādaiņu, tunikātu, jūras 
gliemežu un no tiem iegūtu blakusproduktu 
importu Eiropas Savienībā no Grenlandes

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 203. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu 
un 204. pantu,

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumam par Eiropas 
Savienības darbību pievienotā protokola 
(Nr. 34) par īpašiem noteikumiem 
attiecībā uz Grenlandi vienīgo pantu,


