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10.3.2015 B8-0235/1 

Predlog spremembe  1 

Anja Hazekamp 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ga. ker se pri rekreacijskem ribolovu zelo 

težko izvajajo količinske omejitve, na 

primer v obliki omejene velikosti torb; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/2 

Predlog spremembe  2 

Anja Hazekamp 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Gb. ker rekreacijski ribolov zelo škoduje 

ribji populaciji, tudi če se ribe po ulovu 

izpustijo, saj se ob tem usodno 

poškodujejo ali se jim povzročijo sicer 

neusodne posledice, kot je zmanjšana 

mobilnost ali posledice za reprodukcijsko 

zdravje; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/3 

Predlog spremembe  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

M. ker je Irska rezervirala ribolov 

brancina za rekreacijske ribiče; 

črtano 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.3.2015 B8-0235/4 

Predlog spremembe  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da je treba uvesti ukrepe za 

upravljanje ribolova brancina na evropski 

ravni, da bi se tako zaščitila vrsta; poleg 

tega meni, da bi ti ukrepi morali v 

zadostni meri upoštevati znanstvena 

dognanja in dati prednost upravljanju iz 

bližine ter načelu regionalizacije; 

3. meni, da bi treba oceniti ukrepe za 

upravljanje ribolova brancina na evropski 

ravni ter po potrebi in ob upoštevanju 

ustreznih znanstvenih dognanj sprejeti 

ukrepe na regionalni ravni, da bi se tako 

zaščitila vrsta; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

10.3.2015 B8-0235/5 

Predlog spremembe  5 

Anja Hazekamp 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poziva Komisijo, naj nujne ukrepe, ki 

omejujejo ribolov brancina s pelagičnimi 

vlečnimi mrežami, podaljša vsaj do 

sprejetja večletnega načrta; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/6 

Predlog spremembe  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poziva Komisijo, naj predlaga večletni 

načrt za upravljanje brancina, da se stalež 

dvigne nad raven največjega trajnostnega 

donosa; poudarja, da je treba k pripravi 

tega načrta za upravljanje vključiti 

poklicne in rekreacijske ribiče ter 

svetovalne svete; 

4. poziva Komisijo, naj predlaga pristop 

večletnega načrta za upravljanje brancina, 

da se stalež dvigne nad raven največjega 

trajnostnega donosa; poudarja, da je pri 

pripravi tega načrta za upravljanje treba 

dati prednost posebnemu pristopu 

upravljanja iz regionalne bližine, ki bo 

vključeval poklicne in rekreacijske ribiče 

ter svetovalne svete; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/7 

Predlog spremembe  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0235/2015 

Alain Cadec 

v imenu Odbora za ribištvo 

Trajnostno izkoriščanje brancina 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. meni, da so ukrepi EU za rekreacijski 

ribolov potrebni v obliki količinskih 

omejitev, ki jih je treba še določiti; 

8. meni, da bi treba v primerih, kjer 

rekreacijski ribolov zavzema velik delež 

celotnega ulova vrste in ima velik vpliv na 

regionalne staleže, razmisliti o ukrepih, ki 

bi v celoti upoštevali nacionalne 

posebnosti; poziva Komisijo, naj ob 

upoštevanju ocene vpliva omeji 

rekreacijski ribolov brancina; 

Or. en 

 

 


