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11.1.2018 A8-0381/343 

Amendamentul  343 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 

trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, 

care poate avea un impact semnificativ 

asupra stocurilor de specii de pești și de 

crustacee. 

(6) Dacă este cazul, măsurile tehnice ar 

trebui să se aplice pentru pescuitul recreativ, 

care poate avea un impact semnificativ 

asupra mediului marin, a stocurilor de pește 

și asupra altor specii. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Amendamentul  344 

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

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Setcile fixe de fund sunt utilizate în 

diverse locuri în largul coastei pentru așa-

numitele activități de pescuit recreativ. 

Mamiferele marine, cum ar fi marsuinii, 

focile și păsările marine, se încurcă și mor 

în aceste plase. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Amendamentul  345 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Anumite unelte sau metode de 

pescuit distructive care folosesc 

explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 

curent electric, ciocane pneumatice sau alte 

instrumente percutante, dispozitivele 

tractate și instrumentele pentru recoltarea 

coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 

a speciilor înrudite cu coralii, precum și 

anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 

fie interzise, cu excepția cazului specific al 

traulului cu impulsuri electrice, care 

poate fi utilizat în anumite condiții stricte. 

(11) Anumite unelte sau metode de 

pescuit distructive care folosesc 

explozibili, otrăvuri, substanțe stupefiante, 

curent electric, ciocane pneumatice sau alte 

instrumente percutante, dispozitivele 

tractate și instrumentele pentru recoltarea 

coralului roșu sau a altor tipuri de corali și 

a speciilor înrudite cu coralii, precum și 

anumite lansatoare de harpoane ar trebui sa 

fie interzise. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Amendamentul  346 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 4 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 4a 

 Obiective socioeconomice 

 Pentru a lua în considerare obiectivele 

socioeconomice prevăzute la articolul 2 

alineatul (5) literele (c), (f) și (i) din 

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în 

momentul adoptării și punerii în aplicare 

a măsurilor tehnice și de conservare, 

statele membre utilizează la scară largă 

măsurile prevăzute la articolele 38, 39 și 

40 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014. 

Or. en 

Justificare 

Acest articol creează o referință încrucișată la FEPAM pentru a încuraja statele membre să 

utilizeze măsurile FEPAM în scopul compensării nevoilor socioeconomice în momentul 

punerii în aplicare a măsurilor tehnice și de conservare. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Amendamentul  347 

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

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) asigură faptul că impactul 

pescuitului asupra bunăstării animalelor 

este redus la minimum și, dacă este posibil, 

eliminat;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Amendamentul  348 

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

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

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) „consilii consultative” înseamnă 

grupuri de părți interesate stabilite în 

cadrul PCP pentru a promova o 

reprezentare echilibrată a tuturor părților 

interesate și pentru a contribui la 

realizarea obiectivelor PCP;  

(10) „consilii consultative” înseamnă 

grupuri de părți interesate stabilite în 

cadrul PCP pentru a promova o 

reprezentare echilibrată a tuturor părților 

interesate, inclusiv a reprezentanților 

pescuitului artizanal, la scară mică, 

costier și de moluște și crustacee; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) curent electric, cu excepția utilizării 

traulului cu impulsuri electrice, astfel cum 

este prevăzut la articolul 24 și în partea E 

din anexa V; 

(b) curent electric; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Amendamentul  350 

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

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – litera ha (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ha) orice alt tip de unelte de pescuit care 

ar putea afecta în mod grav bunăstarea 

speciilor vizate sau nevizate. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Amendamentul  351 

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

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Pentru a reduce capturile 

accidentale de specii care nu sunt vizate de 

pescuit, cum ar fi marsuinii, focile și 

păsările marine, nu se mai utilizează setci 

fixe de fund pentru activități de pescuit 

recreativ. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Amendamentul  352 

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

Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice 

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

Propunere de regulament 

Articolul 19 – alineatul 4 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) prevăd stimulente pentru navele de 

pescuit care utilizează unelte de pescuit 

selective sau tehnici de pescuit cu un 

impact redus asupra mediului, prin 

alocarea de posibilități de pescuit. 

(c) prevăd stimulente pentru navele de 

pescuit care utilizează unelte de pescuit 

selective sau tehnici de pescuit cu un 

impact redus asupra mediului, inclusiv prin 

alocarea de posibilități de pescuit și prin 

utilizarea sprijinului prevăzut la articolul 

4 litera (a). 

Or. en 

Justificare 

FEPAM oferă stimulente financiare pentru dezvoltarea uneltelor sau tehnicilor de pescuit 

selective, cu un impact redus asupra mediului. În articolul 4, trimiterea la dispozițiile 

relevante ale FEPAM asigură coerența între cerințele din diferitele regulamente. 

 

 


