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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.9.2017 B8-0499/1 

Τροπολογία  1 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. καλεί τη Νορβηγία να παύσει όλες 

τις φαλαινοθηρικές δραστηριότητες 

εμπορικής φύσης και να τηρήσει το 

μορατόριουμ της ΔΕΦ· 

1. καλεί τη ΔΕΦ να ζητήσει από τη 

Νορβηγία να παύσει όλες τις 

φαλαινοθηρικές δραστηριότητες εμπορικής 

φύσης και να τηρήσει το μορατόριουμ της 

ΔΕΦ· 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Τροπολογία  2 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

2. καλεί τη Νορβηγία να αποσύρει τις 

επιφυλάξεις της σχετικά με τον κατάλογο 

ειδών μεγάλων φαλαινών στο Παράρτημα 

Ι της σύμβασης CITES και να παύσει κάθε 

εμπορία κρέατος και προϊόντων φάλαινας· 

2. καλεί τη ΔΕΦ να ζητήσει από τη 

Νορβηγία να αποσύρει τις επιφυλάξεις της 

σχετικά με τον κατάλογο ειδών μεγάλων 

φαλαινών στο Παράρτημα Ι της σύμβασης 

CITES και να παύσει κάθε εμπορία 

κρέατος και προϊόντων φάλαινας· 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Τροπολογία  3 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

3. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η Νορβηγία επιδοτεί τη 

βιομηχανία προϊόντων φάλαινας και 

προωθεί την κατανάλωση και χρήση 

προϊόντων που προκύπτουν από τη 

φαλαινοθηρία· προτρέπει τη Νορβηγία να 

καταργήσει τις εν λόγω επιδοτήσεις· 

3. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η Νορβηγία επιδοτεί τη 

βιομηχανία προϊόντων φάλαινας και 

προωθεί την κατανάλωση και χρήση 

προϊόντων που προκύπτουν από τη 

φαλαινοθηρία· προτρέπει τη ΔΕΦ να 

ζητήσει από τη Νορβηγία να καταργήσει 

τις εν λόγω επιδοτήσεις· 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Τροπολογία  4 

Mireille D’Ornano 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 8 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι έως τώρα η Νορβηγία δεν 

έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά 

τις παλαιότερες και τις τρέχουσες 

διπλωματικές αντιδράσεις και τις 

ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί την 

Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το 

Συμβούλιο να αξιοποιήσουν διμερείς και 

πολυμερείς διαύλους, προκειμένου να 

παροτρύνουν τη Νορβηγία να παύσει κάθε 

δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για 

εμπορικούς σκοπούς· 

8. εκφράζει την αποδοκιμασία του για 

το γεγονός ότι έως τώρα η Νορβηγία δεν 

έχει επανεξετάσει την απόφασή της, παρά 

τις παλαιότερες και τις τρέχουσες 

διπλωματικές αντιδράσεις και τις 

ευρύτατες διεθνείς διαμαρτυρίες· καλεί τη 

ΔΕΦ και τα Συμβαλλόμενα Μέρη της 

CITES να αξιοποιήσουν διμερείς και 

πολυμερείς διαύλους, προκειμένου να 

παροτρύνουν τη Νορβηγία να παύσει κάθε 

δραστηριότητα φαλαινοθηρίας για 

εμπορικούς σκοπούς· 

Or. en 

 

 


