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11.1.2018 A8-0381/343 

Alteração  343 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) Sempre que relevante, devem ser 

aplicadas medidas técnicas à pesca 

recreativa, que pode ter um impacto 

significativo nas unidades populacionais de 

espécies de peixes e moluscos e crustáceos. 

(6) Sempre que relevante, devem ser 

aplicadas medidas técnicas à pesca 

recreativa, que pode ter um impacto 

significativo no ambiente marinho, nas 

unidades populacionais de peixes e em 

outras espécies. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Alteração  344 

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

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 6-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (6-A) As redes de emalhar fundeadas são 

utilizadas em vários locais ao largo da costa 

para as chamadas atividades de pesca 

recreativa. 

Mamíferos marinhos, como as toninhas e 

as focas, bem como as aves marinhas, ficam 

presos e morrem nessas redes. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Alteração  345 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) É necessário proibir algumas artes e 

métodos de pesca destrutivos que recorrem 

a explosivos, veneno ou substâncias 

soporíferas, corrente elétrica, martelos 

pneumáticos ou outros instrumentos de 

percussão, dispositivos rebocados e dragas 

para a apanha de coral vermelho ou outro 

tipo de corais e espécies semelhantes e 

certas espingardas submarinas, exceto no 

caso específico da rede de arrasto com 

impulsos elétricos, que pode ser utilizada 

sob certas condições estritas. 

(11) É necessário proibir algumas artes e 

métodos de pesca destrutivos que recorrem 

a explosivos, veneno ou substâncias 

soporíferas, corrente elétrica, martelos 

pneumáticos ou outros instrumentos de 

percussão, dispositivos rebocados e dragas 

para a apanha de coral vermelho ou outro 

tipo de corais e espécies semelhantes e 

certas espingardas submarinas. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Alteração  346 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 4-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 4.º-A 

 Objetivos socioeconómicos 

 A fim de ter em conta os objetivos 

socioeconómicos estabelecidos no artigo 

2.º, n.º 5, alíneas c), f) e i), do 

Regulamento (UE) n.º 1380/2013, 

aquando da adoção e aplicação de 

medidas técnicas e de medidas de 

conservação, os Estados-Membros devem 

utilizar amplamente as medidas previstas 

nos artigos 38.º, 39.º e 40.º do 

Regulamento (UE) n.º 508/2014. 

Or. en 

Justificação 

Este artigo cria uma remissão para o FEAMP, a fim de exortar os Estados-Membros a 

utilizarem medidas no âmbito do FEAMP para compensar as necessidades socioeconómicas 

aquando da aplicação de medidas técnicas e de medidas de conservação. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Alteração  347 

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

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) Garantir que as repercussões da 

pesca no bem-estar dos animais sejam 

reduzidas ao mínimo e, se possível, 

eliminadas;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Alteração  348 

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

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

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – ponto 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 

partes interessadas criados no âmbito da 

PCP a fim de promover uma representação 

equilibrada de todas as partes interessadas 

e contribuir para a realização dos 

objetivos da PCP;   

(10) «Conselhos consultivos»: grupos de 

partes interessadas criados no âmbito da 

PCP a fim de promover uma representação 

equilibrada de todas as partes interessadas, 

incluindo representantes da pesca 

artesanal, da pesca de pequena escala e 

costeira e da apanha do marisco; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Alteração  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 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Corrente elétrica, exceto para 

utilização da rede de arrasto com 

impulsos elétricos como estabelecido no 

artigo 24.º e no anexo V, parte E; 

(b) Corrente elétrica; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Alteração  350 

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

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (h-A) Qualquer outro tipo de arte de pesca 

suscetível de afetar gravemente o bem-estar 

de espécies alvo ou não-alvo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Alteração  351 

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

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 5-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A fim de reduzir as capturas 

acessórias de espécies não alvo da pesca, 

tais como toninhas, focas e aves marinhas, 

as redes de emalhar fundeadas deixam de 

ser utilizadas nas atividades de pesca 

recreativa. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Alteração  352 

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

Sánchez Caldentey 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservação dos recursos haliêuticos e proteção dos ecossistemas marinhos através de 

medidas técnicas 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – n.º 4 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Prever incentivos para os navios de 

pesca que utilizem artes de pesca seletiva 

ou técnicas de pesca com um impacto 

reduzido no ambiente, através da repartição 

das possibilidades de pesca. 

(c) Prever incentivos para os navios de 

pesca que utilizem artes de pesca seletiva 

ou técnicas de pesca com um impacto 

reduzido no ambiente, inclusive através da 

repartição das possibilidades de pesca e da 

utilização do apoio previsto no artigo 

4.º-A. 

Or. en 

Justificação 

O FEAMP oferece incentivos financeiros para o desenvolvimento de artes de pesca seletiva 

ou técnicas de pesca com um impacto reduzido no ambiente. A referência cruzada no 

artigo 4.º às disposições pertinentes do FEAMP garante a coerência entre os requisitos 

previstos nos diferentes regulamentos. 

 

 


