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Pakeitimas  1 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ga. kadangi labai sunku užtikrinti m÷g÷jų 

žvejybai taikomų kiekybinių apribojimų, 

pvz., krepšių apribojimų, įgyvendinimą; 

Or. en 
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Pakeitimas  2 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

G b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Gb. kadangi m÷g÷jų žvejyba daro didelę 

žalą žuvų populiacijoms netgi tais 

atvejais, kai sugautos žuvys paleidžiamos, 

kuomet žuvys mirtinai ar nemirtinai 

sužeidžiamos, pvz., mažinamas žuvų 

tinkamumas ir reprodukcin÷ sveikata; 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

M. kadangi Airija paprastųjų vilkešerių 
žvejybą priskyr÷ žvejams m÷g÷jams; 

Išbraukta. 

Or. en 
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Pakeitimas  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

3. mano, kad siekiant išsaugoti šią rūšį 
reikalingos priemon÷s veiklai, susijusiai su 
paprastojo vilkešerio ištekliais, valdyti 
Europos lygiu; be to, mano, kad taikant 

šias priemones reik÷tų pakankamai 

atsižvelgti į mokslo žinias ir laikytis 
artumo valdymo bei regionavimo 

principų; 

3. mano, kad siekiant išsaugoti šią rūšį 
reik÷tų įvertinti priemones veiklai, 
susijusiai su paprastojo vilkešerio 
ištekliais, valdyti Europos lygiu ir jų imtis, 

jei reikia, regioniniu lygiu, atsižvelgiant į 
atitinkamas mokslo žinias; 

Or. en 
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Pakeitimas  5 

Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 3a. ragina Komisiją pratęsti skubių 

priemonių, kuriomis ribojama paprastųjų 

vilkešerių žvejyba pelaginiais tralais, 

taikymą bent iki tol, kol bus patvirtintas 

daugiametis planas; 

Or. en 
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Pakeitimas  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

4. ragina Komisiją pasiūlyti daugiametį 
valdymo planą d÷l paprastojo vilkešerio, 
siekiant, kad jo ištekliai viršytų didžiausią 
galimą tausios žvejybos laimikį; pabr÷žia, 
kad rengiant šį valdymo planą turi prisid÷ti 
profesionalūs ir m÷g÷jai žvejai, 
patariamosios tarybos; 

4. ragina Komisiją pasiūlyti metodą, 

susijusį su daugiamečiu valdymo planu 
d÷l paprastojo vilkešerio, siekiant, kad jo 
ištekliai viršytų didžiausią galimą tausios 
žvejybos laimikį; pabr÷žia, kad rengiant šį 
valdymo planą reikia laikytis konkretaus 
metodo, apimančio regioninį artumo 

valdymą, prie kurio turi prisid÷ti 
profesionalūs ir m÷g÷jai žvejai, 
patariamosios tarybos; 

Or. en 
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Pakeitimas  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0235/2015 

Alain Cadec 

Žuvininkyst÷s komiteto vardu 
Tausus paprastojo vilkešerio išteklių naudojimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad ES priemon÷s reikalingos 

m÷g÷jų žvejybai kaip kiekybiniai 

apribojimai, kurių pobūdį dar reikia 

apibr÷žti; 

8. mano, kad tuo atveju, kai m÷g÷jų žvejų 

sugautos žuvies kiekis sudaro didelę dalį 

viso šios rūšies sugaunamo kiekio, taip 

tur÷damas įtakos regioniniams ištekliams, 

priemon÷s tur÷tų būti išnagrin÷tos 

visapusiškai, atsižvelgiant į nacionalinius 

ypatumus; ragina Komisiją, atsižvelgiant į 

poveikio vertinimus, apriboti paprastųjų 

vilkešerių m÷g÷jų žvejybą; 

Or. en 

 
 


