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Amendement  1 

Voorstel voor een besluit 

Titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorstel voor een besluit van de Raad tot 

vaststelling van voorschriften voor de 

invoer in de Europese Unie van 

visserijproducten, levende tweekleppige 

weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, 

mariene buikpotigen en bijproducten 

daarvan uit Groenland 

Voorstel voor een verordening van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

vaststelling van voorschriften voor de 

invoer in de Europese Unie van 

visserijproducten, levende tweekleppige 

weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren, 

mariene buikpotigen en bijproducten 

daarvan uit Groenland 

Motivering 

Aangezien de voorgestelde rechtshandeling  algemeen toepasselijke maatregelen vastlegt die in 

al hun onderdelen verbindend en rechtstreeks toepasselijk moeten zijn in alle lidstaten, moet de 

rechtshandeling de vorm krijgen van een verordening eerder dan een gewoon besluit. De titel 

van dit voorstel moet dan ook worden veranderd van "besluit van de Raad" in "Verordening 

van het Europees Parlement en de Raad". 
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Amendement  2 

Voorstel voor een besluit 

Visum 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Gelet op het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en met 

name op artikel 203, 

Gelet op het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie, en met 

name op artikel 43, lid 2, en artikel 204, 

Motivering 

Overeenkomstig het advies waar de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 37 van 

het EP-reglement om is verzocht, meent de rapporteur dat de relevante rechtsgrond artikel 43, 

lid 2 en artikel 204 van het VWEU en het enig artikel van protocol( nr. 34) is. 

Amendement  3 

Voorstel voor een besluit 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gelet op het enig artikel van protocol 

(nr. 34) betreffende de bijzondere regeling 

van toepassing op Groenland, dat aan het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie gehecht is, 

Motivering 

Overeenkomstig het advies waar de Commissie juridische zaken overeenkomstig artikel 37 van 

het EP-reglement om is verzocht, meent de rapporteur dat de relevante rechtsgrond artikel 43, 

lid 2 en artikel 204 van het VWEU en het enig artikel van protocol (nr. 34) is. 

 


