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8.9.2017 B8-0499/5 

Amendamentul  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât Norvegia își stabilește 

unilateral propriile limite de captură; 

întrucât pentru sezonul 2017 de vânătoare 

de balene, Norvegia și-a majorat cota 

pentru balena știucă la 999 (de la 880 în 

2016); 

I. întrucât Norvegia își stabilește 

unilateral propriile limite de captură; 

întrucât, pentru sezonul 2017 de vânătoare 

de balene, Norvegia și-a majorat cota 

pentru balena știucă la 999 (de la 880 în 

2016), populația de balenă știucă estimată 

în Norvegia fiind de 100 615 exemplare1; 

________________ 

1 Estimări privind numărul de exemplare de 

balenă știucă în Atlanticul de Nord-Est bazate pe 

datele colectate în urma unui sondaj efectuat în 

perioada 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 

Amendamentul  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0499/2017 

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

Vânătoarea de balene în Norvegia 

Propunere de rezoluție 

Considerentul N 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

N. întrucât Norvegia este asociată 

îndeaproape cu Uniunea Europeană și cu 

politicile acesteia prin aderarea sa la 

Spațiul Economic European; întrucât 

aceasta a contribuit la menținerea unor 

puternice legături culturale între 

popoarele și guvernele Norvegiei, 

respectiv ale UE, precum și a unei relații 

comerciale corecte și a unui angajament 

solid față de conservare, 

N. întrucât Norvegia și Uniunea 

Europeană au menținut legături culturale 

solide și o relație comercială corectă 

grație Spațiului Economic European 

(SEE); constată că politica comună în 

domeniul pescuitului și politica 

comercială ale UE nu sunt incluse în 

Acordul privind SEE1; 

______________ 

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 

Amendamentul  7 

Paul Rübig 

în numele Grupului PPE 

 

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. invită Norvegia să ia în calcul 

reducerea activităților de vânare a 

balenelor în scopuri comerciale; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Amendamentul  8 

Paul Rübig 

în numele Grupului PPE 

 

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. invită Norvegia să ia în calcul 

retragerea rezervelor sale 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 B8-0499/9 

Amendamentul  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

în numele Grupului PPE 

 

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 

promovează consumul și utilizarea de 

produse rezultate din vânătoarea de balene;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Amendamentul  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

în numele Grupului PPE 

 

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 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. invită Comisia să analizeze toate 

modalitățile posibile de a se asigura că nu 

va mai fi legal ca transporturile de carne de 

balenă să tranziteze porturile UE, inclusiv 

prin recomandarea unei interdicții a acestor 

tranzituri ca măsură excepțională; 

7. invită Comisia să analizeze toate 

modalitățile posibile de a se asigura că nu 

va mai fi legal ca transporturile de carne de 

balenă să tranziteze porturile UE, inclusiv 

prin recomandarea unei interdicții a acestor 

tranzituri ca măsură excepțională, 

respectând totodată toate obligațiile care 

decurg în temeiul dreptului internațional; 

Or. en 

 

 


