
P7_TA-PROV(2011)0135
Importações da Gronelândia de produtos da pesca, moluscos bivalves vivos, 
equinodermes, tunicados e gastrópodes marinhos *** I
Resolução legislativa do Parlamento Europeu, de 6 de Abril de 2011, sobre uma proposta 
de decisão do Conselho que estabelece as regras aplicáveis às importações para a União 
Europeia, a partir da Gronelândia, de produtos da pesca, moluscos bivalves vivos, 
equinodermes, tunicados, gastrópodes marinhos e seus subprodutos (COM(2010)0176 –
C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
(Processo legislativo ordinário – primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2010)0176),

– Tendo em conta o artigo 203.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0136/2010),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º, o n.º 2 do artigo 43.º e o artigo 204.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 

– Tendo em conta o artigo único do Protocolo (n.º 34) relativo ao regime especial aplicável à 
Gronelândia, anexo ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

 Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

 Tendo em conta o parecer fundamentado apresentado pelo Senado italiano, no âmbito do 
Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade, segundo o qual o projecto de acto legislativo não respeita o princípio da 
subsidiariedade, 

– Tendo em conta os artigos 55.º e 37.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Pescas (A7-0057/2011),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir indicada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à Comissão 
e aos parlamentos nacionais.



Alteração 1

Proposta de decisão
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de decisão do Conselho que 
estabelece as regras aplicáveis às 
importações para a União Europeia, a partir 
da Gronelândia, de produtos da pesca, 
moluscos bivalves vivos, equinodermes, 
tunicados, gastrópodes marinhos e seus 
subprodutos

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece as 
regras aplicáveis às importações para a 
União Europeia, a partir da Gronelândia, 
de produtos da pesca, moluscos bivalves 
vivos, equinodermes, tunicados, 
gastrópodes marinhos e seus subprodutos

Alteração 2

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 203.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o n.º 2 do artigo 43.º e o 
artigo 204.º,

Alteração 3

Proposta de decisão
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o artigo único do 
Protocolo (n.º 34) relativo ao regime 
especial aplicável à Gronelândia (anexo 
ao Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia),


