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8.9.2017 B8-0499/5 

Изменение  5 

Паул Рюбиг, Сирпа Пиетикяйнен 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че Норвегия 

едностранно установява свои собствени 

ограничения на улова;  като има 

предвид, че за китолова през сезон 

2017 г. Норвегия увеличи квотата за 

малки ивичести китове до 999 (в 

сравнение с 880 през 2016 г.);  

И. като има предвид, че Норвегия 

едностранно установява свои собствени 

ограничения на улова; като има 

предвид, че за китолова през сезон 

2017 г. Норвегия увеличи квотата за 

малки ивичести китове до 999 (в 

сравнение с 880 през 2016 г.) от 

популация на норвежки малки 

ивичести китове, изчислена на 

100 615 индивида1; 

________________ 

1 Оценка на изобилието на малки ивичести 

китове в североизточния Атлантически 

океан въз основа на изследователски данни, 

събрани в периода 2008-2013 г. 
https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Изменение  6 

Паул Рюбиг, Сирпа Пиетикяйнен 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Съображение Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н. като има предвид, че Норвегия е 

тясно свързана с Европейския съюз и 

неговите политики чрез членството си в 

Европейското икономическо 

пространство;  като има предвид, че 

това гарантира, че населенията и 

правителствата на Норвегия и ЕС 

поддържат силни културни връзки, 

здравословни търговски 

взаимоотношения и ангажимент спрямо 

опазването на видовете;  

Н. като има предвид, че Норвегия и 

ЕС поддържат силни културни връзки и 

здравословни търговски 

взаимоотношения посредством 

Европейското икономическо 

пространство (ЕИП); отбелязва, че 

общата политика в областта на 

рибарството и търговските 

политики на ЕС не са обхванати от 

споразумението за ЕИП1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Изменение  7 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. призовава Норвегия да прекрати 

търговските си китоловни операции и 

да се придържа към мораториума на 

МКК;  

1. призовава Норвегия да обмисли 

намаляването на търговските си 

китоловни операции;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Изменение  8 

Паул Рюбиг 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Норвегия да оттегли 

своите резерви по отношение на 

списъците на видовете едри китове от 

приложение I към CITES и да 

преустанови всякаква търговия с китово 

месо и китови продукти;   

2. призовава Норвегия да обмисли 

оттеглянето на своите резерви по 

отношение на списъците на видовете 

едри китове от приложение I към CITES 

и да преустанови всякаква търговия с 

китово месо и китови продукти; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Изменение  9 

Паул Рюбиг, Сирпа Пиетикяйнен 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява съжаление, че Норвегия 

субсидира китоловната индустрията 

и насърчава потреблението и употребата 

на продукти на китолова;  настоятелно 

призовава Норвегия да прекрати тези 

субсидии;  

3. изразява съжаление, че Норвегия 

насърчава потреблението и употребата 

на продукти на китолова;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Изменение  10 

Паул Рюбиг, Сирпа Пиетикяйнен 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0499/2017 

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

Китолов в Норвегия 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията да проучи 

всички възможни начини за гарантиране 

на това, че транзитното преминаване 

през пристанищата на ЕС на китовото 

месо вече не е законово разрешено, 

включително като препоръча забрана на 

такива транзитни преминавания като 

изключителна мярка;  

7. призовава Комисията да проучи 

всички възможни начини за гарантиране 

на това, че транзитното преминаване 

през пристанищата на ЕС на китовото 

месо вече не е законово разрешено, 

включително като препоръча забрана на 

такива транзитни преминавания като 

изключителна мярка, като 

същевременно спазва всички 

задължения съгласно 

международното право; 

Or. en 

 

 


