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8.9.2017 B8-0499/1 

Amendamentul  1 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. invită Norvegia să își înceteze toate 

activitățile de vânare a balenelor în scopuri 

comerciale și să respecte moratoriul IWC; 

1. solicită Comisiei internaționale 

pentru vânătoarea de balene (IWC) să 

invite Norvegia să își înceteze toate 

activitățile de vânare a balenelor în scopuri 

comerciale și să respecte moratoriul IWC; 

Or. en 



 

AM\1133897RO.docx  PE605.638v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

8.9.2017 B8-0499/2 

Amendamentul  2 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. invită Norvegia să își retragă 

rezervele cu privire la listele din anexa I la 

CITES privind speciile de balene mari și să 

înceteze orice formă de comerț cu carnea 

de balenă și cu produse derivate din balenă; 

2. solicită IWC să invite Norvegia să 

își retragă rezervele cu privire la listele din 

anexa I la CITES privind speciile de balene 

mari și să înceteze orice formă de comerț 

cu carnea de balenă și cu produse derivate 

din balenă; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Amendamentul  3 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă faptul că Norvegia 

subvenționează industria produselor din 

balenă și că promovează consumul și 

utilizarea de produse rezultate din 

vânătoarea de balene; îndeamnă Norvegia 

să elimine aceste subvenții; 

3. regretă faptul că Norvegia 

subvenționează industria produselor din 

balenă și că promovează consumul și 

utilizarea de produse rezultate din 

vânătoarea de balene; îndeamnă IWC să 

invite Norvegia să elimine aceste subvenții; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Amendamentul  4 

Mireille D’Ornano 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. regretă faptul că, până în prezent, 

Norvegia nu și-a reconsiderat decizia, în 

ciuda reacțiilor diplomatice trecute și 

prezente și a protestelor internaționale de 

amploare; invită Comisia, Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) și 

Consiliul să utilizeze canale bilaterale și 

multilaterale pentru a îndemna Norvegia să 

suspende toate acțiunile de vânătoare de 

balene în scopuri comerciale; 

8. regretă faptul că, până în prezent, 

Norvegia nu și-a reconsiderat decizia, în 

ciuda reacțiilor diplomatice trecute și 

prezente și a protestelor internaționale de 

amploare; invită IWC și părțile la CITES 

să utilizeze diferite canale bilaterale și 

multilaterale pentru a îndemna Norvegia să 

suspende toate acțiunile de vânătoare de 

balene în scopuri comerciale; 

Or. en 

 

 


