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8.9.2017 B8-0499/1 

Alteração  1 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Apela à Noruega para que cesse 

completamente a atividade baleeira 

comercial e respeite a moratória da CBI; 

1. Apela à CBI para que convide a 

Noruega a cessar completamente a 

atividade baleeira comercial e a respeitar a 

moratória da CBI; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/2 

Alteração  2 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Solicita à Noruega que retire as 

suas reservas relativas às listas de grandes 

baleias constantes do anexo I da CITES e 

que ponha fim a todo o comércio de carne 

de baleia e produtos da baleia; 

2. Solicita à CBI que convide a 

Noruega a retirar as suas reservas 

relativas às listas de grandes baleias 

constantes do anexo I da CITES e a pôr 

fim a todo o comércio de carne de baleia e 

produtos da baleia; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/3 

Alteração  3 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Lamenta que a Noruega esteja a 

subsidiar a indústria baleeira e a promover 

o consumo e a utilização de produtos 

resultantes da caça à baleia; exorta a 

Noruega a eliminar tais subsídios; 

3. Lamenta que a Noruega esteja a 

subsidiar a indústria baleeira e a promover 

o consumo e a utilização de produtos 

resultantes da caça à baleia; exorta a CBI a 

convidar a Noruega a eliminar tais 

subsídios; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/4 

Alteração  4 

Mireille D’Ornano 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Lamenta que a Noruega ainda não 

tenha reconsiderado a sua decisão, apesar 

das diligências diplomáticas passadas e 

atuais e dos protestos internacionais 

generalizados; solicita à Comissão, ao 

Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) e ao Conselho que utilizem os 

canais bilaterais e multilaterais para instar 

a Noruega a cessar completamente a 

atividade baleeira comercial; 

8. Lamenta que a Noruega ainda não 

tenha reconsiderado a sua decisão, apesar 

das diligências diplomáticas passadas e 

atuais e dos protestos internacionais 

generalizados; solicita à CBI e às Partes 

na CITES que utilizem os canais bilaterais 

e multilaterais para instar a Noruega a 

cessar completamente a atividade baleeira 

comercial; 

Or. en 

 

 


