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17.10.2013 A7-0282/634 

Predlog spremembe  634 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 42 – odstavek 5 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Da bi se zagotovila varstvo in razvoj 

vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko 

ESPR podpira sodelovanje ribičev v 

celinskih vodah pri upravljanju, obnovi in 

spremljanju območij NATURA 2000, 

kadar ta območja neposredno zadevajo 

ribolovne dejavnosti in rehabilitacijo 

celinskih voda, vključno z drstitvenimi 

območji in selitvenimi potmi za selitvene 

vrste, brez poseganja v člen 38(1)(d). 

5. Da bi se zagotovila varstvo in razvoj 

vodnih živalskih in rastlinskih vrst, lahko 

ESPR podpira: 

 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/635 

Predlog spremembe  635 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 42 – odstavek 5 – točka a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (a) brez poseganja v člen 38(1)(d), 

upravljanje, obnovo in spremljanje 

območij Natura 2000, kadar ta območja 

neposredno zadevajo ribolovne dejavnosti 

in rehabilitacijo celinskih voda, vključno z 

drstitvenimi območji in selitvenimi potmi 

za selitvene vrste, in kjer je to ustrezno, z 

udeležbo ribičev v celinskih vodah; 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/636 

Predlog spremembe  636 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 42 – odstavek 5 – točka b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (b) gradnjo, posodobitev ali postavitev 

mirujočih ali premičnih naprav za 

varovanje ter spodbujanje razvoja vodnih 

živalskih in rastlinskih vrst, vključno z 

njihovim znanstvenim spremljanjem in 

vrednotenjem. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/637 

Predlog spremembe  637 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 48 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) izboljšanje delovnih pogojev ob 

upoštevanju pravil Mednarodne 

organizacije dela; 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/638 

Predlog spremembe  638 
Guido Milana 
v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 48 – odstavek 1 – točka b b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bb) spodbujanje poklicnega 

usposabljanja in dostopa do dela za mlade 

in ženske v sektorju ribolova in 

ribogojstva. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/639 

Predlog spremembe  639 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 27 – odstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Skupni finančni prispevek iz ESPR za 

ukrepe iz členov 33a in 33b ter za 

nadomestitev ali posodobitev glavnih ali 

pomožnih motorjev iz člena 39 ne presega 

višjega od naslednjih dveh pragov: 6 

milijonov EUR ali 15 % finančne pomoči 

Unije, ki jo država članica dodeli za 

prednostni nalogi Unije 1 in 2. 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2013 A7-0282/640 

Predlog spremembe  640 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 35 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) oblikovanje, razvoj in izvajanje meril 

za dodelitev iz člena 16a (novo) [uredbe o 

skupni ribiški politiki]. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/641 

Predlog spremembe  641 
Julie Girling 
v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A7-0282/2013 
Alain Cadec 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (razveljavitev uredb Sveta (ES) št. 1198/2006, (ES) 

št. 861/2006 in (ES) št.  XXX/2011 o celostni pomorski politiki) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Predlog uredbe 
Člen 39 – odstavek 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Podpora ne prispeva k nadomestitvi ali 

posodobitvi glavnih ali pomožnih 

motorjev. Podpora se dodeli le lastnikom 

ribiških plovil in za posamezno ribiško 

plovilo ne več kot enkrat na programsko 

obdobje. 

2. Podpora se dodeli le lastnikom plovil za 

mali priobalni ribolov in za posamezno 

ribiško plovilo ne več kot enkrat na 

programsko obdobje. 

Or. en 

 

 


