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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003  

κατάθεση: Επιτροπή Αλιείας 

 

Έκθεση 

Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011 

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, 

εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων 

 

Πρόταση απόφασης (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση απόφασης 

Τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για 
τον καθορισµό κανόνων εισαγωγής, από τη 

Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων 

µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων, 

θαλάσσιων γαστερόποδων και 

υποπροϊόντων τους 

Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τον 
καθορισµό κανόνων εισαγωγής, από τη 

Γροιλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων 

µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων, 

θαλάσσιων γαστερόποδων και 

υποπροϊόντων τους 

Αιτιολόγηση 

Καθώς η προτεινόµενη πράξη θεσπίζει µέτρα γενικής εφαρµογής που θα είναι δεσµευτικά στο 

σύνολό τους και άµεσα εφαρµόσιµα σε όλα τα κράτη µέλη, είναι καταλληλότερο να δοθεί στην 

πράξη η µορφή κανονισµού και όχι απλής απόφασης. Κατά συνέπεια, ο τίτλος της παρούσας 

πρότασης θα πρέπει να τροποποιηθεί από "πρόταση απόφασης του Συµβουλίου" σε "πρόταση 

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου". 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική αναφορά 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

κυρίως το άρθρο 203, 

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

κυρίως το άρθρο 43, παράγραφος 2, και 
το άρθρο 204, 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση που ζητήθηκε από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων µε βάση το 

άρθρο 37 του Κανονισµού του ΕΚ, η εισηγήτρια θεωρεί ως κατάλληλη νοµική βάση τα άρθρα 43, 

παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το µόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 43.  

Τροπολογία  3 

Πρόταση απόφασης 

Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το µόνο άρθρο του 
Πρωτοκόλλου (αριθ. 34) σχετικά µε το 
ιδιαίτερο καθεστώς που εφαρµόζεται στη 
Γροιλανδία, το οποίο προσαρτάται στη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Αιτιολόγηση 

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση που ζητήθηκε από την Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων µε βάση το 

άρθρο 37, του Κανονισµού του ΕΚ, η εισηγήτρια θεωρεί ως κατάλληλη νοµική βάση τα άρθρα 

43, παράγραφος 2, και 204 της ΣΛΕΕ, καθώς και το µόνο άρθρο του Πρωτοκόλλου αριθ. 34. 

 

 

 

 


