
P7_TA-PROV(2011)0135
Importurile provenite din Groenlanda de produse pescărești ***I
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la 
propunerea de decizie a Consiliului de stabilire a normelor privind importurile în 
Uniunea Europeană provenite din Groenlanda de produse pescărești, moluște bivalve vii, 
echinoderme, tunicate, gasteropode marine și subproduse ale acestora (COM(2010)0176 –
C7-0136/2010 – 2010/0097(COD))
(Procedura legislativă ordinară - prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0176),
– având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 

temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0136/2010),
– având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 43 alineatul (2) și articolul 204 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
– având în vedere articolul unic al Protocolului (nr. 34) privind regimul special care se 

aplică Groenlandei, anexat la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

 având în vedere avizul motivat prezentat, în cadrul Protocolului (nr. 2) privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, de către senatul italian, care susține că 
proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere articolele 55 și 37 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0057/2011),

1. adoptă în primă lectură poziția prezentată mai jos;
2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor 

naționale poziția Parlamentului.



Amendamentul 1

Propunere de decizie
Titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de decizie a Consiliului de 
stabilire a normelor privind importurile în 
Uniunea Europeană provenite din 
Groenlanda de produse pescărești, moluște 
bivalve vii, echinoderme, tunicate, 
gasteropode marine și subproduse ale 
acestora

Propunere de regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului
de stabilire a normelor privind importurile 
în Uniunea Europeană provenite din 
Groenlanda de produse pescărești, moluște 
bivalve vii, echinoderme, tunicate, 
gasteropode marine și subproduse ale 
acestora

Amendamentul 2

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 203,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2) și articolul 204,

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Referirea 1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolul unic al 
Protocolului (nr. 34) privind regimul 
special care se aplică Groenlandei, anexat 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,


