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Τροπολογία  1 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Ζα. λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ 
δύσκολο να επιβληθούν ποσοτικοί 
περιορισµοί στην ερασιτεχνική αλιεία, 
όπως π.χ. όρια κάρπωσης·  

Or. en 



 

AM\1053410EL.doc  PE552.212v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 
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Τροπολογία  2 

Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

  Ζβ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η 
ερασιτεχνική αλιεία βλάπτει σοβαρά τους 
πληθυσµούς ιχθύων ακόµη και όταν τα 
ψάρια ελευθερώνονται µετά την αλίευση, 
λόγω τόσο των θανατηφόρων 
τραυµατισµών τους όσο και των µη 
θανατηφόρων συνεπειών όπως π.χ. η 
επιβάρυνση της φυσικής κατάστασης και 
της αναπαραγωγικής υγείας των ιχθύων·  

Or. en 
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Τροπολογία  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη IΓ 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

ΙΓ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδία 
έχει διαθέσει την αλιεία λαβρακιού στην 
ερασιτεχνική αλιεία· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

3. θεωρεί ότι απαιτούνται µέτρα για τη 
διαχείριση της αλιείας του λαβρακιού σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο προκειµένου να 

διαφυλαχθεί το είδος αυτό· θεωρεί, 
επιπλέον, ότι στα µέτρα αυτά πρέπει να 
ληφθεί επαρκώς υπόψη η επιστηµονική 
γνώση και να ευνοηθεί η εκ του σύνεγγυς 
διαχείριση και η αρχή της περιφερειακής 
κατανοµής· 

3. θεωρεί ότι για τη διαχείριση της αλιείας 
του λαβρακιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν 
µέτρα, όπου κρίνεται σκόπιµο, σε 
περιφερειακό επίπεδο, λαµβάνοντας 
υπόψη την κατάλληλη επιστηµονική 
γνώση, προκειµένου να διαφυλαχθεί το 
είδος αυτό· 

Or. en 
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εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 3α. καλεί την Επιτροπή να παρατείνει τα 
κατεπείγοντα µέτρα για τον περιορισµό 
της αλιείας λαβρακιού µε πελαγίσιες 
µηχανότρατες τουλάχιστον έως ότου 
εγκριθεί πολυετές σχέδιο·  

Or. en 
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João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 4 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
πολυετές σχέδιο διαχείρισης για το 
λαβράκι προκειµένου να αυξηθεί το 

απόθεµα σε επίπεδο µεγαλύτερο της 

µέγιστης βιώσιµης απόδοσης· τονίζει την 
ανάγκη να συµµετέχουν επαγγελµατίες και 

ερασιτέχνες αλιείς καθώς και γνωµοδοτικά 

συµβούλια στην προετοιµασία αυτού του 

σχεδίου διαχείρισης· 

4. καλεί την Επιτροπή να προτείνει µια 
προσέγγιση βάσει πολυετούς σχεδίου 
διαχείρισης για το λαβράκι προκειµένου να 

αυξηθεί το απόθεµα σε επίπεδο 

µεγαλύτερο της µέγιστης βιώσιµης 

απόδοσης· τονίζει την ανάγκη να 
προτιµηθεί µια προσέγγιση διαχείρισης 
που θα βασίζεται στην περιφερειακή 
εγγύτητα στην οποία θα συµµετέχουν 
επαγγελµατίες και ερασιτέχνες αλιείς 

καθώς και γνωµοδοτικά συµβούλια στην 

προετοιµασία αυτού του σχεδίου 

διαχείρισης· 
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João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B8-0235/2015 

Alain Cadec 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Αλιείας 

Βιώσιµη εκµετάλλευση του λαβρακιού 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

8. πιστεύει ότι είναι αναγκαία τα µέτρα 
της ΕΕ για την ερασιτεχνική αλιεία υπό 
την µορφή ποσοτικών περιορισµών, το 
είδος των οποίων µένει να καθορισθεί· 

8. θεωρεί ότι στις περιπτώσεις που τα 
αλιεύµατα της ερασιτεχνικής αλιείας 
αντιπροσωπεύουν σηµαντικό ποσοστό 
των συνολικών αλιευµάτων για το είδος, 
επηρεάζοντας συνεπώς τα περιφερειακά 
αποθέµατα, πρέπει να εξετασθούν µέτρα 
στα οποία θα λαµβάνονται πλήρως 
υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες·  ζητεί 
από την Επιτροπή να περιορίσει, 
λαµβάνοντας υπόψη τις εκτιµήσεις 
αντικτύπου, την ερασιτεχνική αλιεία 
λαβρακιού· 

Or. en 

 

 


