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8.9.2017 B8-0499/5 

Amendement  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat Noorwegen 

eenzijdig zijn eigen vangstlimieten 

vaststelt; overwegende dat het land voor 

het walvisseizoen 2017 zijn quotum voor 

dwergvinvissen verhoogde naar 999 

(tegenover 880 in 2016); 

I. overwegende dat Noorwegen 

eenzijdig zijn eigen vangstlimieten 

vaststelt; overwegende dat het land voor 

het walvisseizoen 2017 zijn quotum voor 

dwergvinvissen verhoogde naar 999 

(tegenover 880 in 2016), bij een geschatte 

Noorse dwergvinvispopulatie van 

100 615 vissen1; 

________________ 

1 Abundance estimates of common minke 

whales in the Northeast Atlantic based on 

survey data collected over the period 

2008-2013 (schattingen van het aantal 

gewone dwergvinvissen in het 

noordoostelijk deel van de Atlantische 

Oceaan op basis van gegevens over de 

periode 2008-2013 
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 

Amendement  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat Noorwegen door 

zijn lidmaatschap van de Europese 

Economische Ruimte nauw betrokken is 

bij de Unie en haar beleid; overwegende 

dat de bevolking en de regeringen van 

Noorwegen en de EU hierdoor sterke 

culturele banden en gezonde 

handelsbetrekkingen onderhouden en 

begaan zijn met de instandhouding van 

soorten; 

N. overwegende dat Noorwegen en de 

EU sterke culturele banden en gezonde 

handelsbetrekkingen onderhouden door 

middel van de Europese Economische 

Ruimte (EER); wijst erop dat het 

gemeenschappelijk visserijbeleid en het 

gemeenschappelijk handelsbeleid van de 

EU niet onder de EER-overeenkomst 

vallen1; 

______________ 

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 

Amendement  7 

Paul Rübig 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. verzoekt Noorwegen al zijn 

commerciële walvisvangstactiviteiten te 

staken en het IWC-moratorium in acht te 

nemen; 

1. verzoekt Noorwegen te overwegen 

zijn commerciële walvisvangstactiviteiten 

te verminderen; 

Or. en 



 

AM\1133898NL.docx  PE605.638v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

8.9.2017 B8-0499/8 

Amendement  8 

Paul Rübig 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. roept Noorwegen op zijn 

voorbehoud met betrekking tot de lijst van 

grote walvissoorten van bijlage I bij de 

Cites-overeenkomst in te trekken en alle 

handel in walvisvlees en walvisproducten 

stop te zetten;  

2. roept Noorwegen op te overwegen 

zijn voorbehoud met betrekking tot de lijst 

van grote walvissoorten van bijlage I bij de 

Cites-overeenkomst in te trekken en alle 

handel in walvisvlees en walvisproducten 

stop te zetten; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Amendement  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. betreurt dat Noorwegen de 

walvisindustrie subsidieert en de 

consumptie en het gebruik van uit de 

walvisvangst afkomstige producten 

bevordert; verzoekt Noorwegen met klem 

een einde te maken aan deze subsidies;  

3. betreurt dat Noorwegen de 

consumptie en het gebruik van uit de 

walvisvangst afkomstige producten 

bevordert;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Amendement  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0499/2017 

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

De walvisvangst in Noorwegen 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. verzoekt de Commissie alle 

mogelijke manieren te bestuderen om 

ervoor te zorgen dat walvisvlees niet langer 

legaal via EU-havens mag worden 

doorgevoerd, onder meer door aan te 

bevelen een verbod op dergelijke doorvoer 

in te stellen, bij wijze van uitzonderlijke 

maatregel; 

7. verzoekt de Commissie alle 

mogelijke manieren te bestuderen om 

ervoor te zorgen dat walvisvlees niet langer 

legaal via EU-havens mag worden 

doorgevoerd, onder meer door aan te 

bevelen een verbod op dergelijke doorvoer 

in te stellen, bij wijze van uitzonderlijke 

maatregel, waarbij aan alle verplichtingen 

uit hoofde van het internationaal recht 

wordt voldaan; 

Or. en 

 

 


