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8.9.2017 B8-0499/1 

Ændringsforslag  1 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. opfordrer Norge til at indstille alle 

sine kommercielle hvalfangstoperationer 

og til at overholde IWC-moratoriet; 

1. opfordrer IWC til at tilskynde 

Norge til at indstille alle sine kommercielle 

hvalfangstoperationer og til at overholde 

IWC-moratoriet; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Ændringsforslag  2 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. opfordrer Norge til at trække sine 

forbehold tilbage med hensyn til CITES, 

bilag I, hvor der er opført store hvalarter, 

og indstille al handel med hvalkød og 

hvalprodukter; 

2. opfordrer IWC til at tilskynde 

Norge til at trække sine forbehold tilbage 

med hensyn til CITES, bilag I, hvor der er 

opført store hvalarter, og indstille al handel 

med hvalkød og hvalprodukter; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Ændringsforslag  3 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. beklager, at Norge subsidierer 

hvalindustrien og fremmer forbrug og 

anvendelse af produkter, der stammer fra 

hvalfangst; opfordrer indtrængende Norge 

til at ophøre med denne støtte; 

3. beklager, at Norge subsidierer 

hvalindustrien og fremmer forbrug og 

anvendelse af produkter, der stammer fra 

hvalfangst; opfordrer indtrængende IWC til 

at tilskynde Norge til at ophøre med denne 

støtte; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Ændringsforslag  4 

Mireille D’Ornano 

for ENF-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hvalfangst i Norge 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

8. beklager, at Norge indtil videre 

ikke har taget sin beslutning op til revision 

til trods for tidligere og fortsatte 

diplomatiske opfordringer hertil og 

udbredte internationale protester; opfordrer 

Kommissionen, Tjenesten for EU's 

Optræden Udadtil (EU-

Udenrigstjenesten) og Rådet til at gøre 

brug af bilaterale og multilaterale kanaler 

til at opfordre Norge til at standse al 

kommerciel hvalfangst; 

8. beklager, at Norge indtil videre 

ikke har taget sin beslutning op til revision 

til trods for tidligere og fortsatte 

diplomatiske opfordringer hertil og 

udbredte internationale protester; opfordrer 

IWC og parterne til CITES til at gøre brug 

af bilaterale og multilaterale kanaler til at 

opfordre Norge til at standse al kommerciel 

hvalfangst; 

Or. en 

 

 


