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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-003  
které předložil Výbor pro rybolov 

 

Zpráva 
Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011 
Dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů z Grónska 

 

Návrh rozhodnutí (KOM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh rozhodnutí 
Nadpis 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví 

předpisy pro dovoz produktů rybolovu, 

živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, 

mořských plžů a vedlejších produktů z nich 

z Grónska do Evropské unie 

Návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady, kterým se stanoví předpisy pro 

dovoz produktů rybolovu, živých mlžů, 

ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů 

a vedlejších produktů z nich z Grónska do 

Evropské unie 

Odůvodnění 

Jelikož navržený akt stanovuje obecně platná opatření, která mají být zcela závazná a přímo 

použitelná ve všech členských státech, je vhodnější, aby měl formu nařízení, a nikoli pouhého 

rozhodnutí. Název současného návrhu je tedy třeba změnit z „rozhodnutí Rady“ na „nařízení 

Evropského parlamentu a Rady.“ 
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Pozměňovací návrh  2 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, a zejména na článek 203 

této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o fungování 

Evropské Unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 

a článek 204 této smlouvy, 

Odůvodnění 

V návaznosti na stanovisko vyžádané podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu 

od Výboru pro právní záležitosti se zpravodaj domnívá, že vhodným právním základem jsou 

čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU.  

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh rozhodnutí 
Bod odůvodnění 1 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na jediný článek Protokolu 

(č. 34) o zvláštní úpravě vztahující se na 

Grónsko připojený ke Smlouvě 

o fungování Evropské unie, 

Odůvodnění 

V návaznosti na stanovisko vyžádané podle článku 37 jednacího řádu Evropského parlamentu 

od Výboru pro právní záležitosti se zpravodaj domnívá, že vhodným právním základem jsou 

čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování EU. 

 

 

 

 


