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8.9.2017 B8-0499/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Mireille D'Ornano 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

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

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva Nórsko, aby zastavilo 

všetky svoje činnosti komerčného rybolovu 

a dodržiavalo moratórium IWC; 

1. vyzýva IWC, aby požiadalo Nórsko 

o zastavenie všetkých svojich činností 
komerčného rybolovu a dodržiavanie 

moratória IWC; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Mireille D'Ornano 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

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

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Nórsko, aby stiahlo svoje 

výhrady týkajúce sa zápisu do zoznamu 

prílohy I CITES veľkých druhov veľrýb a 

ukončilo všetok obchod s veľrybím mäsom 

a s výrobkami z veľrýb; 

2. vyzýva IWC, aby požiadalo Nórsko 

o stiahnutie svojich výhrad týkajúcich sa 

zápisu do zoznamu prílohy I CITES 

veľkých druhov veľrýb a ukončenie 

všetkého obchodu s veľrybím mäsom a s 

výrobkami z veľrýb; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Mireille D'Ornano 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

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

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko dotuje odvetvie lovu veľrýb a 

podporuje konzumáciu a používanie 

výrobkov pochádzajúcich z lovu veľrýb; 

naliehavo vyzýva Nórsko, aby zrušilo tieto 

dotácie; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko dotuje odvetvie lovu veľrýb a 

podporuje konzumáciu a používanie 

výrobkov pochádzajúcich z lovu veľrýb; 

naliehavo vyzýva IWC, aby požiadalo 

Nórsko o zrušenie týchto dotácií; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Mireille D'Ornano 

v mene Skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

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

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko doteraz neprehodnotilo svoje 

rozhodnutie napriek minulým a 

prebiehajúcim diplomatickým reakciám a 

rozsiahlym medzinárodným protestom; 

vyzýva Komisiu, Európsku službu pre 

vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Radu, aby s 

využitím bilaterálnych a multilaterálnych 

kanálov naliehali na Nórsko, aby zastavilo 

všetok komerčný lov veľrýb; 

8. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko doteraz neprehodnotilo svoje 

rozhodnutie napriek minulým a 

prebiehajúcim diplomatickým reakciám a 

rozsiahlym medzinárodným protestom; 

vyzýva IWC a zmluvné strany dohovoru 

CITES, aby s využitím bilaterálnych a 

multilaterálnych kanálov naliehali na 

Nórsko, aby zastavilo všetok komerčný lov 

veľrýb; 

Or. en 

 

 


