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8.9.2017 B8-0499/1 

Pozměňovací návrh  1 

Mireille D’Ornano 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vyzývá Norsko, aby ukončilo 

veškerou činnost související s komerčním 

lovem velryb a dodržovalo moratorium 

IWC; 

1. žádá komisi IWC, aby vyzvala 

Norsko k ukončení veškeré činnosti 
související s komerčním lovem velryb 

a k dodržování moratoria IWC; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Pozměňovací návrh  2 

Mireille D’Ornano 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vyzývá Norsko, aby stáhlo své 

výhrady vůči seznamům v příloze I úmluvy 

CITES zahrnujícím druhy velkých velryb a 

ukončilo veškeré obchodování s velrybím 

masem a velrybími produkty; 

2. žádá komisi IWC, aby vyzvala 

Norsko ke stažení výhrad vůči seznamům 

v příloze I úmluvy CITES zahrnujícím 

druhy velkých velryb a k ukončení 

veškerého obchodování s velrybím masem 

a velrybími produkty; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Pozměňovací návrh  3 

Mireille D’Ornano 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyjadřuje politování nad tím, že 

Norsko velrybí průmysl podporuje 

dotacemi a propaguje spotřebu a užívání 

produktů pocházejících z lovu velryb; 

naléhavě Norsko žádá, aby tyto dotace 

zrušilo; 

3. vyjadřuje politování nad tím, že 

Norsko velrybí průmysl podporuje 

dotacemi a propaguje spotřebu a užívání 

produktů pocházejících z lovu velryb; 

naléhavě žádá komisi IWC, aby Norsko 

vyzvalo ke zrušení těchto dotací; 

Or. en 



 

AM\1133897CS.docx  PE605.638v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.9.2017 B8-0499/4 

Pozměňovací návrh  4 

Mireille D’Ornano 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 

navzdory diplomatickému úsilí v minulosti 

i současnosti a rozsáhlým mezinárodním 

protestům Norsko své rozhodnutí dosud 

nepřehodnotilo; vyzývá Komisi, 

Evropskou službu pro vnější činnost 

(ESVČ) a Radu, aby pomocí bilaterálních i 

multilaterálních jednání přiměly Norsko k 

ukončení veškerého komerčního lovu 

velryb; 

8. vyjadřuje politování nad tím, že 

navzdory diplomatickému úsilí v minulosti 

i současnosti a rozsáhlým mezinárodním 

protestům Norsko své rozhodnutí dosud 

nepřehodnotilo; vyzývá komisi IWC 

a strany úmluvy CITES, aby pomocí 

bilaterálních i multilaterálních jednání 

přiměly Norsko k ukončení veškerého 

komerčního lovu velryb; 

Or. en 

 

 


