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Invoer van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, 
stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen uit Groenland ***I
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2011 over het voorstel voor 
een besluit van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor de invoer in de Europese 
Unie van visserijproducten, levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, 
manteldieren, mariene buikpotigen en bijproducten daarvan uit Groenland 
(COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0176),

– gelet op artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0136/2010),

– gelet op artikel 294, lid 3, artikel 43, lid 2 en artikel 204 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie,

– gelet op het enig artikel van protocol (nr. 34) betreffende de bijzondere regeling van 
toepassing op Groenland, dat aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
gehecht is,

 gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde rechtsgrondslag,

 gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol (nr. 2) betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid werd ingediend door de 
Italiaanse senaat, en waarin het ontwerpwetgevingsbesluit in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel werd geacht,

– gelet op de artikelen 55 en 37 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0057/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie en aan de nationale parlementen.



Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een besluit van de Raad tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
invoer in de Europese Unie van 
visserijproducten, levende tweekleppige 
weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, 
mariene buikpotigen en bijproducten 
daarvan uit Groenland

Voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van voorschriften voor de 
invoer in de Europese Unie van 
visserijproducten, levende tweekleppige 
weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, 
mariene buikpotigen en bijproducten 
daarvan uit Groenland

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 203,

Gelet op het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, en met 
name op artikel 43, lid 2, en artikel 204,

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Visum 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het enig artikel van protocol 
(nr. 34) betreffende de bijzondere regeling 
van toepassing op Groenland, dat aan het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gehecht is,


