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PAKEITIMAI 001-003  
pateik÷ Žuvininkyst÷s komitetas 
 
Pranešimas 

Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011 

Žuvininkyst÷s produktų, gyvų dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių ir jūros pilvakojų 
importas iš Grenlandijos 
 
Pasiūlymas d÷l sprendimo (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)) 
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Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

Pavadinimas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pasiūlymas d÷l Tarybos sprendimo, kuriuo 
nustatomos žuvininkyst÷s produktų, gyvų 
dvigeldžių moliuskų, dygiaodžių, 
gaubtagyvių, jūros pilvakojų ir jų šalutinių 
produktų importo į Europos Sąjungą iš 
Grenlandijos taisykl÷s 

Pasiūlymas d÷l Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos 
žuvininkyst÷s produktų, gyvų dvigeldžių 
moliuskų, dygiaodžių, gaubtagyvių, jūros 
pilvakojų ir jų šalutinių produktų importo į 
Europos Sąjungą iš Grenlandijos taisykl÷s 

Pagrindimas 

Kadangi siūlomame teis÷s akte nustatomos bendro pobūdžio priemon÷s, kurios turi būti 

privalomos visos ir tiesiogiai taikomos visose valstyb÷se nar÷se, labiau tiktų, jog šis aktas būtų 

reglamentas, o ne paprastas sprendimas. Tod÷l šio pasiūlymo pavadinimą reik÷tų keisti iš 

„Tarybos sprendimo“ į „ Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą“. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 nurodomoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

atsižvelgdama į Sutartį d÷l Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 203 straipsnį, 

atsižvelgdama į Sutartį d÷l Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 
2 dalį ir 204 straipsnį, 

Pagrindimas 

Atsižvelgdamas į nuomonę, kurią pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 

straipsnį buvo paprašytas pateikti Teis÷s reikalų komitetas, praneš÷jas mano, jog tinkamas 

teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo Nr. 34 

vienintelis straipsnis.  

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l sprendimo 

1 a nurodomoji dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdama į prie Sutarties d÷l Europos 

Sąjungos veikimo prid÷to Protokolo (Nr. 

34) d÷l Grenlandijai skirtų specialių 

priemonių vienintelį straipsnį, 

Pagrindimas 

Atsižvelgdamas į nuomonę, kurią pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 37 

straipsnį buvo paprašytas pateikti Teis÷s reikalų komitetas, praneš÷jas mano, jog tinkamas 

teisinis pagrindas yra SESV 43 straipsnio 2 dalis ir 204 straipsnis ir Protokolo Nr. 34 

vienintelis straipsnis. 


