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10.3.2015 B8-0235/1 

Poprawka  1 

Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze, Ŝe ograniczenia 

ilościowe dotyczące połowów 

rekreacyjnych, takie jak limity wielkości 

połowów, są bardzo trudne do 

wyegzekwowania; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/2 

Poprawka  2 

Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Gb. mając na uwadze, Ŝe połowy 

rekreacyjne szkodzą populacji ryb nawet 

wtedy, gdy po złowieniu ryby są 

wypuszczane, nie tylko ze względu na 

śmiertelne zranienie ryby, lecz i ze 

względu na skutki nieprowadzące do 

śmierci takie jak zmniejszenie sprawności 

fizycznej oraz nadwątlenie zdrowia 

reprodukcyjnego ryby; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

10.3.2015 B8-0235/3 

Poprawka  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, Ŝe Irlandia 

zarezerwowała połowy labraksa dla 

rybaków rekreacyjnych; 

skreślony 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/4 

Poprawka  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. uwaŜa, Ŝe w celu ochrony tego gatunku 

potrzebne są środki zarządzania 

prowadzeniem połowów labraksa na 

szczeblu europejskim; uwaŜa ponadto, Ŝe 

środki te powinny w dostatecznym stopniu 

uwzględniać wiedzę naukową i sprzyjać 

zarządzaniu z bliska i zasadzie 

regionalizacji; 

3. uwaŜa, Ŝe w celu ochrony tego gatunku 

środki zarządzania prowadzeniem 

połowów labraksa na szczeblu europejskim 

naleŜy poddać ocenie i w razie potrzeby 

podjąć na szczeblu regionalnym z 

uwzględnieniem stosownej wiedzy 

naukowej; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/5 

Poprawka  5 

Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wzywa Komisję do przedłuŜenia 

obowiązywania środków nadzwyczajnych 

ograniczających połowy labraksa przy 

uŜyciu włoków pelagicznych do czasu 

przyjęcia wieloletniego planu zarządzania; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/6 

Poprawka  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. wzywa Komisję do przedstawienia 

propozycji wieloletniego planu 

zarządzania labraksem w celu 

doprowadzenia stanu stada do poziomu 

powyŜej maksymalnego zrównowaŜonego 

połowu; podkreśla potrzebę 

zaangaŜowania zawodowych i 

rekreacyjnych rybaków oraz komitetów 

doradczych w przygotowywanie tego 

planu zarządzania; 

4. wzywa Komisję do przedstawienia 

podejścia, jakie zostałoby zastosowane w 

wieloletnim planie zarządzania labraksem 

w celu doprowadzenia stanu stada do 

poziomu powyŜej maksymalnego 

zrównowaŜonego połowu; podkreśla 

potrzebę opowiedzenia się za konkretnym 

podejściem polegającym na regionalnym 

zarządzaniu z bliska, angaŜującym 

zawodowych i rekreacyjnych rybaków oraz 

komitety doradcze w przygotowywanie 

tego planu zarządzania; 

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

10.3.2015 B8-0235/7 

Poprawka  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2015 

Alain Cadec 

w imieniu Komisji Rybołówstwa 

ZrównowaŜona eksploatacja labraksa 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. sądzi, Ŝe niezbędne są środki unijne 

odnoszące się do połowów rekreacyjnych 

w postaci ograniczeń ilościowych, których 

forma pozostaje do ustalenia; 

8. uwaŜa, Ŝe w przypadkach, gdy połów w 

ramach połowów rekreacyjnych stanowi 

znaczną część całkowitego połowu tego 

gatunku, a tym samym wpływa na 

regionalne zasoby, naleŜy rozwaŜyć środki 

w pełni uwzględniające specyfikę 

krajową; uwzględniając oceny skutków, 

wzywa Komisję do ograniczenia 

rekreacyjnych połowów labraksa; 

Or. en 

 

 


