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11.9.2017 A8-0263/86 

Alteração  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(4) «Grupo 3»: as unidades 

populacionais demersais sujeitas a limites 

de captura que não as enumeradas no 

Grupo 1 no mar do Norte. 

Suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Alteração  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) «Grupo 4»: unidades funcionais 

do lagostim (Nephrops norvegicus) e 

retângulos estatísticos fora das unidades 

funcionais na divisão CIEM IIa e na 

subzona CIEM IV sujeitas a limites de 

captura que não as enumeradas no Grupo 

2. 

Suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Alteração  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6)   «Grupo 5»: as unidades 

populacionais demersais não sujeitas a 

limites de captura no mar do Norte. 

Suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Alteração  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Metas para os Grupos 3 e 4 Gestão das unidades populacionais que 

constituem capturas acessórias 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Alteração  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para as unidades populacionais dos 

Grupos 1-7, a Comissão fica habilitada a 

adotar atos delegados em conformidade 

com o artigo 18.º do presente regulamento 

e com o artigo 18.º do Regulamento (UE) 

n.º 1380/2013 no que respeita às seguintes 

medidas: 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

18.º do presente regulamento e com o 

artigo 18.º do Regulamento (UE) n.º 

1380/2013 no que respeita às unidades 

populacionais demersais. Esses atos 

delegados podem completar o presente 

regulamento através do estabelecimento 

de disposições em matéria de: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Alteração  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plano plurianual para as unidades populacionais demersais do mar do Norte e para as 

pescarias que exploram essas unidades populacionais 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

As medidas de controlo previstas no 

presente capítulo aplicam-se em 

complemento das medidas previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1224/2009 para as 

unidades populacionais demersais dos 

Grupos 1-7, salvo disposição em contrário 

no presente capítulo. 

As medidas de controlo previstas no 

presente capítulo aplicam-se em 

complemento das medidas previstas no 

Regulamento (CE) n.º 1224/2009 para as 

unidades populacionais demersais, salvo 

disposição em contrário no presente 

capítulo. 

Or. en 

 

 


