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8.9.2017 B8-0499/1 

Poprawka  1 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa Norwegię do zaprzestania 

wszelkich połowów wielorybów w celach 

zarobkowych oraz do przestrzegania 

moratorium IWC; 

1. wzywa IWC, aby zaapelowała do 

Norwegii o zaprzestanie wszelkich 

połowów wielorybów w celach 

zarobkowych oraz o przestrzeganie 

moratorium IWC; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Poprawka  2 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. wzywa Norwegię do wycofania 

zastrzeżeń do wykazów dużych gatunków 

wielorybów z załącznika I do konwencji 

CITES oraz do zaprzestania wszelkiego 

handlu wielorybim mięsem i produktami z 

wielorybów; 

2. wzywa IWC, aby zaapelowała do 

Norwegii o wycofanie zastrzeżeń do 

wykazów dużych gatunków wielorybów z 

załącznika I do konwencji CITES oraz o 

zaprzestanie wszelkiego handlu 

wielorybim mięsem i produktami z 

wielorybów; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Poprawka  3 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. wyraża ubolewanie nad faktem, że 

Norwegia subsydiuje przemysł 

wielorybniczy oraz promuje spożycie i 

wykorzystanie produktów uzyskanych w 

wyniku połowów wielorybów; wzywa 

Norwegię do zaprzestania udzielania tego 

wsparcia finansowego; 

3. wyraża ubolewanie nad faktem, że 

Norwegia subsydiuje przemysł 

wielorybniczy oraz promuje spożycie i 

wykorzystanie produktów uzyskanych w 

wyniku połowów wielorybów; wzywa 

IWC, aby zaapelowała do Norwegii o 

zaprzestanie udzielania tego wsparcia 

finansowego; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Poprawka  4 

Mireille D’Ornano 

w imieniu grupy ENF 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. wyraża ubolewanie, że pomimo 

wcześniejszych i obecnych 

dyplomatycznych nacisków oraz licznych 

protestów międzynarodowych Norwegia 

nadal nie wycofała się ze swojej decyzji; 

wzywa Komisję, Europejską Służbę 

Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Radę do 

wykorzystania kanałów dwustronnych i 

wielostronnych, by nakłonić Norwegię do 

zaprzestania wszelkich połowów 

wielorybów w celach zarobkowych; 

8. wyraża ubolewanie, że pomimo 

wcześniejszych i obecnych 

dyplomatycznych nacisków oraz licznych 

protestów międzynarodowych Norwegia 

nadal nie wycofała się ze swojej decyzji; 

wzywa IWC i strony konwencji CITES do 

wykorzystania kanałów dwustronnych i 

wielostronnych, by nakłonić Norwegię do 

zaprzestania wszelkich połowów 

wielorybów w celach zarobkowych; 

Or. en 

 

 


