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10.3.2015 B8-0235/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže množstevné obmedzenia 
týkajúce sa rekreačného rybárstva, ako 
napríklad počet vriec, je veľmi náročné 
presadzovať; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G b (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Gb. keďže z dôvodu smrteľných zranení 
rýb a následkov, ktoré síce nie sú 
smrteľné, ale spôsobujú pokles kondície 
a reprodukčného zdravia rýb, rekreačné 
rybárstvo výrazne škodí populáciám rýb, 
a to aj v prípade, keď sú ryby po chytení 
opäť vypustené; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie M 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

M. keďže Írsko obmedzilo lov morony 
striebristej len na rekreačný rybolov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. nazdáva sa, že na ochranu morony 
striebristej sú potrebné opatrenia na 
správu fungovania lovu tohto druhu 
na európskej úrovni;  okrem toho sa 
domnieva, že tieto opatrenia by mali 
dostatočne zohľadňovať vedecké 
poznatky a uprednostňovať miestne 
hospodárenie a zásadu regionalizácie; 

3. nazdáva sa, že opatrenia na riadenie 
činností súvisiacich s lovom morony 
striebristej na európskej úrovni by mali 
byť v prípade potreby posudzované 
a vykonávané na regionálnej úrovni, 
pričom budú zohľadnené príslušné 
vedecké poznatky, aby sa zabezpečila 
ochrana tohto druhu; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyzýva Komisiu, aby minimálne 
dovtedy, kým bude prijatý viacročný plán, 
rozšírila núdzové opatrenia obmedzujúce 
lov morony striebristej použitím 
pelagických vlečných sietí; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla viacročný 

plán riadenia pre moronu striebristú, aby 
jej populácia presiahla úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu; 

zdôrazňuje potrebu  zahrnúť do príprav 
plánu riadenia profesionálnych a 
rekreačných rybárov a poradné výbory; 

4. vyzýva Komisiu, aby navrhla viacročný 

plán riadenia týkajúci sa morony 
striebristej, s cieľom presiahnuť úroveň 
maximálneho udržateľného výnosu 

populácie tohto druhu; zdôrazňuje potrebu 
uprednostniť osobitný prístup riadenia 
regionálnej blízkosti zahŕňajúci 
profesionálnych a rekreačných rybárov 

a poradné výbory do prípravy tohto plánu 
riadenia; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

10.3.2015 B8-0235/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v mene Výboru pre rybné hospodárstvo 

Udržateľné využívanie morony striebristej 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že pre rekreačné 
rybárstvo sú potrebné opatrenia na úrovni 
EÚ v podobe kvantitatívnych obmedzení, 
ktorých presnú podobu treba určiť; 

8. zastáva názor, že v prípadoch, keď 
úlovky rýb získané v rámci rekreačného 
rybárstva tvoria významný podiel 
celkového množstva úlovkov príslušného 
druhu rýb, čím je ovplyvnená regionálna 
populácia príslušného druhu, by mali byť 
preskúmané opatrenia, ktoré v plnej miere 
zohľadňujú vnútroštátne špecifiká; 
vyzýva Komisiu, aby berúc do úvahy 
posúdenia vplyvu obmedzila rekreačný lov 
morony striebristej; 

Or. en 

 

 


