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17.10.2013 A7-0282/634 

Amendamentul 634 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În vederea protejării și dezvoltării 
faunei și florei acvatice, EMFF poate 
sprijini participarea pescarilor care 
pescuiesc în apele interioare la 
gestionarea, restaurarea și monitorizarea 
siturilor NATURA 2000, în cazul în care 
aceste zone vizează direct activitățile de 
pescuit, precum și reabilitarea apelor 
interioare, inclusiv a zonelor de 
reproducere și a rutelor de migrație ale 
speciilor migratoare, fără a aduce 
atingere articolului 38 alineatul (1) 
litera (d). 

(5) În vederea protejării și dezvoltării 
faunei și florei acvatice, FEPAM poate 
sprijini: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Amendamentul 635 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 5 – litera a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (a) fără a aduce atingere articolului 38 
alineatul (1) litera (d), gestionarea, 
restaurarea și monitorizarea siturilor 
NATURA 2000, în cazul în care aceste 
zone vizează direct activitățile de pescuit, 
precum și reabilitarea apelor interioare, 
inclusiv a zonelor de reproducere și a 
rutelor de migrație ale speciilor 
migratoare, și, după caz, inclusiv 
participarea pescarilor care pescuiesc în 
apele interioare; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/636 

Amendamentul 636 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 42 – alineatul 5 – litera b (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (b) construirea, modernizarea sau 
instalarea unor instalații statice sau 
mobile destinate să protejeze și să 
sporească fauna și flora acvatică, inclusiv 
monitorizarea și evaluarea lor științifică. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Amendamentul 637 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) ameliorarea condițiilor de muncă 
ținând seama de normele OIM; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Amendamentul 638 

Guido Milana 

în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 48 – alineatul 1 – litera bb (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) promovarea formării profesionale și 
accesul tinerilor și al femeilor la locuri de 
muncă în sectorul pescuitului și 
acvaculturii. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Amendamentul 639 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Contribuția financiară totală din 
partea FEPAM la măsurile menționate la 
articolele 33a și 33b, precum și la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare menționate la 
articolul 39 nu depășește cel mai mare 
dintre următoarele două praguri: 
6 milioane EUR sau 15% din asistența 
financiară din partea Uniunii alocată de 
către statul membru priorităților 1 și 2 ale 
Uniunii. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/640 

Amendamentul 640 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) elaborarea, dezvoltarea și aplicarea 
criteriilor de alocare în temeiul articolului 
16a (nou) din [Regulamentul privind 
politica comună în domeniul pescuitului]. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/641 

Amendamentul 641 

Julie Girling 

în numele Grupului ECR 
 
Raport A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată) 
COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propunere de regulament 

Articolul 39 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Sprijinul nu trebuie să contribuie la 
înlocuirea sau modernizarea motoarelor 
principale sau auxiliare. Se acordă sprijin 
numai proprietarilor de nave de pescuit și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit. 

(2) Se acordă sprijin numai proprietarilor 
de nave de pescuit costier la scară mică și 
numai o singură dată pe parcursul 
perioadei de programare pentru aceeași 
navă de pescuit. 

Or. en 

 
 
 


