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POPRAWKI 001-003  

Poprawki złoŜyła Komisja Rybołówstwa 

 

Sprawozdanie 

Carmen Fraga Estévez A7-0057/2011 

Przywóz produktów rybołówstwa, Ŝywych małŜy, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i ich 

produktów ubocznych z Grenlandii 

 

Wniosek dotyczący decyzji (COM(2010)0176 – C7-0136/2010 – 2010/0097(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący decyzji 

Tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Wniosek w sprawie decyzji Rady 

ustanawiającej zasady przywozu do Unii 

Europejskiej produktów rybołówstwa, 

Ŝywych małŜy, szkarłupni, osłonic, 

ślimaków morskich i ich produktów 

ubocznych z Grenlandii 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiającego zasady przywozu do Unii 

Europejskiej produktów rybołówstwa, 

Ŝywych małŜy, szkarłupni, osłonic, 

ślimaków morskich i ich produktów 

ubocznych z Grenlandii 

Uzasadnienie 

Proponowany akt ustanawia środki o zasięgu ogólnym, które mają być wiąŜące w całości 

i stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, zatem lepiej nadać mu 

formę rozporządzenia niŜ zwykłej decyzji. Dlatego w tytule przedmiotowego wniosku naleŜy 

zastąpić słowa „decyzji Rady” słowami „rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady”. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący decyzji 

Odniesienie 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 203, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej, w szczególności jego 

art. 43 ust. 2 i art. 204, 

Uzasadnienie 

Zgodnie z opinią, o wydanie której zwrócono się do Komisji Prawnej na podstawie art. 37 

Regulaminu PE, sprawozdawczyni uwaŜa, Ŝe właściwą podstawą prawną są art. 43 ust. 2 

i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu nr 34.  

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący decyzji 

Odniesienie 1 a (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 uwzględniając Artykuł Protokołu (nr 34) 

w sprawie szczególnych ustaleń dla 

Grenlandii, załączonego do Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

Uzasadnienie 

Zgodnie z opinią, o wydanie której zwrócono się do Komisji Prawnej na podstawie art. 37 

Regulaminu PE, sprawozdawczyni uwaŜa, Ŝe właściwą podstawą prawną są art. 43 ust. 2 

i art. 204 TFUE oraz Artykuł Protokołu nr 34. 

 

 

 

 


