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8.9.2017 B8-0499/5 

Poprawka  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że Norwegia 

jednostronnie ustanawia własne limity 

połowowe; mając na uwadze, że w sezonie 

połowowym 2017 Norwegia zwiększyła 

swoją kwotę połowową płetwala 

karłowatego do 999 sztuk (z kwoty 880 

sztuk obowiązującej w 2016 r.); 

I. mając na uwadze, że Norwegia 

jednostronnie ustanawia własne limity 

połowowe; mając na uwadze, że w sezonie 

połowowym 2017 Norwegia zwiększyła 

swoją kwotę połowową płetwala 

karłowatego, którego populacja w 

Norwegii liczy szacunkowo 100 615 

sztuk1, do 999 sztuk (z kwoty 880 sztuk 

obowiązującej w 2016 r.); 

________________ 

1 Szacunkowa liczba płetwali karłowatych w 

północno-wschodnim Atlantyku w oparciu o dane 

z badań przeprowadzonych w latach 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 

Poprawka  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Motyw N 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

N. mając na uwadze, że Norwegia jest 

ściśle związana z Unią i jej strategiami 

politycznymi poprzez członkostwo w 

Europejskim Obszarze Gospodarczym; 

mając na uwadze, że powiązanie to 

doprowadziło do sytuacji, w której 

społeczeństwa i rządy zarówno Norwegii, 

jak i UE utrzymują silne więzi kulturowe, 

zdrowe stosunki handlowe i są 

zaangażowane w ochronę; 

N. mając na uwadze, że Norwegia i 

UE utrzymują silne więzi kulturowe i 

zdrowe stosunki handlowe w ramach 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

(EOG); zauważa, że Porozumienie EOG1 

nie obejmuje wspólnej polityki 

rybołówstwa i polityki handlowej UE; 

______________ 

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

Or. en 

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


 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

8.9.2017 B8-0499/7 

Poprawka  7 

Paul Rübig 

w imieniu grupy PPE 

 

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 Norwegię, by rozważyła 

ograniczenie połowów wielorybów w 

celach zarobkowych; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Poprawka  8 

Paul Rübig 

w imieniu grupy PPE 

 

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 Norwegię, by rozważyła 

wycofanie zastrzeżeń do wykazów dużych 

gatunków wielorybów z załącznika I do 

konwencji CITES oraz zaprzestała 

wszelkiego handlu wielorybim mięsem i 

produktami z wielorybów; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Poprawka  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

w imieniu grupy PPE 

 

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 promuje spożycie i 

wykorzystanie produktów uzyskanych w 

wyniku połowów wielorybów;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Poprawka  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0499/2017 

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

Polowania na wieloryby w Norwegii 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. apeluje do Komisji, by zbadała 

wszystkie możliwe sposoby zadbania o to, 

by wielorybie mięso nie było dłużej 

legalnie dopuszczane do tranzytu przez 

porty UE, w tym za pomocą środka 

wyjątkowego w postaci zalecenia zakazu 

takiego tranzytu; 

7. apeluje do Komisji, by zbadała 

wszystkie możliwe sposoby zadbania o to, 

by wielorybie mięso nie było dłużej 

legalnie dopuszczane do tranzytu przez 

porty UE, w tym za pomocą środka 

wyjątkowego w postaci zalecenia zakazu 

takiego tranzytu, przy spełnieniu 

wszystkich zobowiązań wynikających z 

prawa międzynarodowego; 

Or. en 

 

 


