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8.9.2017 B8-0499/5 

Predlog spremembe  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker Norveška omejitve ulova 

enostransko določa sama; ker je Norveška 

za kitolovno sezono 2017 povečala kvoto 

za ščukaste kite na 999 (v letu 2016 je bila 

kvota 880); 

I. ker Norveška omejitve ulova 

enostransko določa sama; ker je Norveška 

za kitolovno sezono 2017 povečala kvoto 

za ščukaste kite na 999 (v letu 2016 je bila 

kvota 880), po ocenah pa naj bi norveška 

populacija ščukastih kitov štela 100 615 

živali1; 

________________ 

1 Ocena populacije navadnega ščukastega kita v 

severovzhodnem Atlantiku na podlagi 

raziskovalnih podatkov, zbranih v obdobju 2008–

2013 

(https://archive.iwc.int/pages/search.php?search=!

collection212&bc_from=themes). 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php?search=!collection212&bc_from=themes
https://archive.iwc.int/pages/search.php?search=!collection212&bc_from=themes
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8.9.2017 B8-0499/6 

Predlog spremembe  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava N 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

N. ker je Norveška tesno povezana z 

Unijo in njenimi politikami prek svojega 

članstva v Evropskem gospodarskem 

prostoru; ker to zagotavlja, da narodi in 

vlade tako Norveške kot EU ohranjajo 

močne kulturne vezi, zdrave trgovinske 

odnose in zavezanost ohranjanju vrst; 

N. ker Norveška in EU ohranjata 

močne kulturne vezi in zdrave trgovinske 

odnose v okviru Evropskega 

gospodarskega prostora (EGP); ugotavlja, 

da skupna ribiška in trgovinska politika 

EU nista zajeti v sporazumu o EGP1; 

______________ 

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 

Predlog spremembe  7 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poziva Norveško, naj ustavi vse 

svoje komercialne kitolovne dejavnosti in 

naj spoštuje moratorij Mednarodne 

komisije za kitolov; 

1. poziva Norveško, naj razmisli o 

zmanjšanju svojih komercialnih 

kitolovnih dejavnosti; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Predlog spremembe  8 

Paul Rübig 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poziva Norveško, naj umakne svoje 

pridržke glede uvrstitve velikih vrst kitov 

na seznam iz Dodatka I h konvenciji 

CITES ter naj ustavi vso trgovino s 

kitovino in izdelki iz kitov;  

2. poziva Norveško, naj razmisli o 

umiku svojih pridržkov glede uvrstitve 

velikih vrst kitov na seznam iz Dodatka I h 

konvenciji CITES ter naj ustavi vso 

trgovino s kitovino in izdelki iz kitov; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Predlog spremembe  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obžaluje, da Norveška 

subvencionira industrijo, temelječo na 

kitolovu, ter da spodbuja porabo in 

uporabo izdelkov, ki izvirajo iz kitolova; 

poziva Norveško, naj ukine te subvencije;  

3. obžaluje, da Norveška spodbuja 

porabo in uporabo izdelkov, ki izvirajo iz 

kitolova;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Predlog spremembe  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0499/2017 

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

Kitolov na Norveškem 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poziva Komisijo, naj preuči vse 

možne načine za zagotovitev, da tranzit 

kitovine prek pristanišč EU ne bo več 

zakonsko dovoljen, vključno s 

priporočanjem, da se kot izjemen ukrep 

uvede prepoved takšnega tranzita; 

7. poziva Komisijo, naj preuči vse 

možne načine za zagotovitev, da tranzit 

kitovine prek pristanišč EU ne bo več 

zakonsko dovoljen, vključno s 

priporočanjem, da se kot izjemen ukrep 

uvede prepoved takšnega tranzita, ob 

hkratnem izpolnjevanju vseh 

mednarodnopravnih obveznosti; 

Or. en 

 

 


