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Alteração  1 

Proposta de decisão 
Título 
 

Texto da Comissão Alteração 

Proposta de decisão do Conselho que 

estabelece as regras aplicáveis às 

importações para a União Europeia, a partir 

da Gronelândia, de produtos da pesca, 

moluscos bivalves vivos, equinodermes, 

tunicados, gastrópodes marinhos e seus 

subprodutos 

Proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que estabelece as 

regras aplicáveis às importações para a 

União Europeia, a partir da Gronelândia, 

de produtos da pesca, moluscos bivalves 

vivos, equinodermes, tunicados, 

gastrópodes marinhos e seus subprodutos 

Justificação 

Dado que o acto proposto estabelece medidas de aplicação geral destinadas a serem 

globalmente vinculativas e directamente aplicáveis em todos os Estados-Membros, é mais 

adequado que o acto tenha a forma de um regulamento, em vez de uma mera decisão. Assim, é 

necessário mudar o título da presente proposta para “regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho”, em vez de “decisão do Conselho”. 
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Alteração  2 

Proposta de decisão 
Citação 1 
 

Texto da Comissão Alteração 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia e, 

nomeadamente, o seu artigo 203.º, 

Tendo em conta o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

nomeadamente o n.º 2 do artigo 43.º e o 

artigo 204.º, 

Justificação 

Na sequência do parecer solicitado à Comissão dos Assuntos Jurídicos de acordo com o artigo 

37.º do Regimento do PE, a relatora considera que a base jurídica pertinente é constituída pelo 

n.º 2 do artigo 43.º, pelo artigo 204.º do TFUE e pelo artigo único do Protocolo n.º 34.  

Alteração  3 

Proposta de decisão 
Citação 1-A (nova) 
 

Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta o artigo único do 

Protocolo (n.º 34) relativo ao regime 

especial aplicável à Gronelândia (anexo 

ao Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia), 

Justificação 

Na sequência do parecer solicitado à Comissão dos Assuntos Jurídicos de acordo com o artigo 

37.º do Regimento do PE, a relatora considera que a base jurídica pertinente é constituída pelo 

n.º 2 do artigo 43.º e pelo artigo 204.º do TFUE, bem como pelo artigo único do Protocolo 

n.º 34. 

 


