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11.1.2018 A8-0381/343 

Pakeitimas 343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 

turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 

gali turėti didelį poveikį žuvų ir jūrinių 

bestuburių ištekliams; 

(6) techninės priemonės, jeigu tinkama, 

turėtų būti taikomos mėgėjų žvejybai, kuri 

gali turėti didelį poveikį jūros aplinkai, žuvų 

ir kitų rūšių gyvūnų ištekliams; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Pakeitimas 344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) dugniniai statomieji žiauniniai 

tinklai naudojami įvairiose vietose jūroje 

vykdant vadinamą mėgėjų žvejybos veiklą. 

Jūrų žinduoliai, tokie kaip jūrų kiaulės, 

ruoniai ir jūrų paukščiai įsipainioja į tokius 

tinklus ir žūsta; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Pakeitimas 345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 

turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 

kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 

nuodai, svaiginamosios medžiagos, 

elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 

mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 

griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 

koralams bei koralams giminingų rūšių 

gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 

turėtų būti uždrausti, išskyrus tralą su 

elektros srovės impulsais, kurį konkrečiais 

atvejais galima naudoti laikantis tam tikrų 

griežtų sąlygų; 

(11) tam tikri niokojamąjį poveikį 

turintys žvejybos įrankiai arba metodai, 

kuriuos taikant naudojami sprogmenys, 

nuodai, svaiginamosios medžiagos, 

elektros srovė, pneumatiniai kūjai ar kiti 

mušamieji įrankiai, velkamieji įtaisai bei 

griebtuvai raudoniesiems ar kitų rūšių 

koralams bei koralams giminingų rūšių 

gyvūnams rinkti ir tam tikri žeberklai 

turėtų būti uždrausti; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Pakeitimas 346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a straipsnis 

 Socialiniai ir ekonominiai tikslai 

 Siekiant atsižvelgti į socialinius ir 

ekonominius Reglamento (ES) Nr. 

1380/2013 2 straipsnio 5 dalies c, f ir i 

punktuose nustatytus tikslus, priimdamos 

ir įgyvendindamos technines ir išteklių 

išsaugojimo priemones, valstybės narės 

kuo plačiau naudojasi Reglamento (ES) 

Nr. 508/2014 38, 39 ir 40 straipsniuose 

numatytomis priemonėmis. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo straipsniu įtraukiama kryžminė nuoroda į Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą, 

kad valstybės narės būtų paskatintos naudotis EJRŽF priemonėmis, siekiant patenkinti 

socialinius ir ekonominius poreikius, kai įgyvendinamos techninės ir išteklių išsaugojimo 

priemonės. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Pakeitimas 347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) užtikrinti, kad būtų kuo labiau 

sumažintas ir, jeigu įmanoma, nebedaromas 

žvejybos poveikis gyvūnų gerovei;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Pakeitimas 348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 10 punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) patariamoji taryba – pagal BŽP 

įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 

kurios tikslas – skatinti proporcingą 

atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 

subjektams ir prisidėti prie BŽP tikslų 

įgyvendinimo;   

(10) patariamoji taryba – pagal BŽP 

įsteigta suinteresuotųjų subjektų grupė, 

kurios tikslas – skatinti proporcingą 

atstovavimą visiems suinteresuotiesiems 

subjektams, įskaitant smulkiosios 

žvejybos, mažos apimties žvejybos, 

priekrantės ir jūrinių bestuburių žvejybos 

atstovus; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Pakeitimas 349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) elektros srovę, išskyrus tralą su 

elektros srovės impulsais, kaip nustatyta 

24 straipsnyje ir V priedo E dalyje, 

(b) elektros srovę, 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Pakeitimas 350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnio 1 pastraipos h a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) bet kokio kito tipo žvejybos įrankį, 

kuris gali padaryti didelę žalą tikslinių ar 

netikslinių rūšių gyvūnų gerovei. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Pakeitimas 351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Siekiant sumažinti rūšių, kurių 

gyvūnai nėra tikslingai žvejojami, pvz., jūrų 

kiaulių, ruonių ir jūrų paukščių, priegaudą, 

vykdant mėgėjų žvejybos veiklą dugniniai 

statomieji žiauniniai tinklai nebenaudojami. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Pakeitimas 352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 4 dalies c punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) jomis žvejybos laivams, 

naudojantiems selektyvius žvejybos 

įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 

kuriais daromas mažesnis poveikis 

aplinkai, teikiamos paskatos – skiriama 

žvejybos galimybių. 

c) jomis žvejybos laivams, 

naudojantiems selektyvius žvejybos 

įrankius arba taikantiems žvejybos būdus, 

kuriais daromas mažesnis poveikis 

aplinkai, teikiamos paskatos, be kita ko, 

skiriama žvejybos galimybių ir 

panaudojama 4a straipsnyje numatyta 

parama. 

Or. en 

Pagrindimas 

EJRŽF teikia finansinių paskatų selektyviosios žvejybos įrankių ar žvejybos būdų, kuriais 

daromas mažesnis poveikis aplinkai, plėtrai. Kryžminė nuoroda 4 straipsnyje į atitinkamas 

EJRŽF nuostatas užtikrina skirtinguose reglamentuose nustatytų reikalavimų derėjimą. 

 

 


