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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

17.10.2013 A7-0282/634 

Pakeitimas  634 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

42 straipsnio 5 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Siekdamas apsaugoti ir praturtinti 
vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali 
remti vidaus vandenų žvejyba 
besiverčiančių žvejų dalyvavimą valdant, 
atkuriant ir prižiūrint NATURA 2000 
teritorijas, jeigu jos yra tiesiogiai 
susijusios su žvejybos veikla, taip pat 
atkuriant vidaus vandenis, įskaitant 
nerštavietes ir migruojančių rūšių 
migracijos kelius, nepažeidžiant 
38 straipsnio 1 dalies d punkto. 

5. Siekdamas apsaugoti ir praturtinti 
vandens gyvūniją ir augaliją, EJRŽF gali 
remti: 

Or. en 



 

AM\1007169LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/635 

Pakeitimas  635 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

42 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 a) nedarant poveikio 38 straipsnio 
1 dalies d punktui, NATURA 2000 
teritorijų valdymas, atkūrimas ir 
priežiūra, jeigu šios teritorijos yra 
tiesiogiai susijusios su žvejybos veikla, 
taip pat vidaus vandenų, įskaitant 
nerštavietes ir migruojančių rūšių 
migracijos kelius, atkūrimas ir, prireikus, 
vidaus vandenų žvejyba besiverčiančių 
žvejų dalyvavimas; 

Or. en 



 

AM\1007169LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/636 

Pakeitimas  636 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

42 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 b) stacionarių arba kilnojamų įrenginių, 
skirtų apsaugoti ir praturtinti vandens 
gyvūniją ir augaliją, statymą, 
modernizavimą arba įrengimą, įskaitant 
jų mokslinę steb÷seną ir vertinimą. 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/637 

Pakeitimas  637 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

48 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) darbo sąlygų gerinimą atsižvelgiant į 
Tarptautin÷s darbo organizacijos 
taisykles; 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/638 

Pakeitimas  638 

Guido Milana 

S&D frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

48 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 bb) profesinio mokymo skatinimą ir 
jaunimo bei moterų įsidarbinimo 
galimybes žuvininkyst÷s ir akvakultūros 
sektoriuje. 

Or. en 



 

AM\1007169LT.doc  PE519.328v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/639 

Pakeitimas  639 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Bendras EJRŽF finansinis įnašas į 
priemones, minimas 33a ir 33b 
straipsniuose, ir 39 straipsnyje įtvirtintas 
pagrindinių arba pagalbinių variklių 
keitimas arba modernizavimas neviršija 
didesn÷s iš dviejų toliau nurodytų ribų: 
6 mln. EUR arba 15 % Sąjungos 
finansin÷s paramos, skirtos kiekvienai 
valstybei narei Sąjungos prioritetams 1 ir 
2 įgyvendinti. 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/640 

Pakeitimas  640 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

35 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) paramos skyrimo kriterijų rengimą, 
pl÷tojimą ir įgyvendinimą pagal 
[Reglamento d÷l bendros žuvininkyst÷s 
politikos] 16a straipsnį (naują). 

Or. en 
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LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
17.10.2013 A7-0282/641 

Pakeitimas  641 

Julie Girling 

ECR frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Europos jūrų reikalų ir žuvininkyst÷s fondas (Tarybos reglamentų (EB) Nr. 1198/2006, (EB) 
Nr. 861/2006 ir Nr. XXX/2011 d÷l integruotos jūrų politikos panaikinimas) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

39 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Parama neskiriama pagrindiniams 
arba pagalbiniams varikliams keisti arba 
modernizuoti. Parama teikiama tik 
žvejybos laivų savininkams, ir tam pačiam 
žvejybos laivui teikiama ne dažniau kaip 
kartą per programavimo laikotarpį. 

2. Parama teikiama tik mažos apimties 
priekrant÷s žvejybos laivų savininkams, ir 
tam pačiam žvejybos laivui teikiama ne 
dažniau kaip kartą per programavimo 
laikotarpį. 

Or. en 

 
 


