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11.9.2017 A8-0263/86 

Amendamentul  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) „Grupul 3” înseamnă stocurile 

demersale care fac obiectul unor limite de 

captură altele decât cele enumerate în 

grupul 1 din Marea Nordului; 

eliminat 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Amendamentul  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) „Grupul 4” înseamnă unitățile 

funcționale de langustină (Nephrops 

norvegicus) și dreptunghiurile statistice 

din afara unităților funcționale din zona 

ICES IIa și subzona ICES IV care fac 

obiectul unor limite de captură altele 

decât cele prevăzute pentru grupul 2; 

eliminat 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Amendamentul  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6)   „Grupul 5” înseamnă stocurile 

demersale care nu fac obiectul unor limite 

de captură în Marea Nordului; 

eliminat 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Amendamentul  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – titlu 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Țintele pentru grupurile 3 și 4 Gestionarea stocurilor capturate 

accidental 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Amendamentul  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 11 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Pentru stocurile demersale din grupurile 

1-7, Comisia este abilitată să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 18 din 

prezentul regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în ceea 

ce privește: 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 18 din 

prezentul regulament și cu articolul 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în ceea 

ce privește stocurile de pești demersali. 

Respectivele acte delegate pot completa 

prezentul regulament prin dispoziții 

privind: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Amendamentul  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de 

pescuit care exploatează stocurile respective 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 13 – paragraful 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Măsurile de control prevăzute în prezentul 

capitol se aplică în completarea celor 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

1224/2009 pentru stocurile demersale din 

grupurile 1-7, cu excepția cazului în care 

prezentul capitol prevede altfel. 

Măsurile de control prevăzute în prezentul 

capitol se aplică în completarea celor 

prevăzute în Regulamentul (CE) 

nr. 1224/2009 pentru stocurile demersale, 

cu excepția cazului în care prezentul 

capitol prevede altfel. 

Or. en 

 

 


