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8.9.2017 B8-0499/5 

Pozměňovací návrh  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

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

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že Norsko 

jednostranně stanovuje svá vlastní omezení 

pro odlov; vzhledem k tomu, že pro lovnou 

sezónu 2017 Norsko zvýšilo kvótu na 

odlov plejtváka malého na 999 kusů (z 880 

kusů v roce 2016); 

I. vzhledem k tomu, že Norsko 

jednostranně stanovuje svá vlastní omezení 

pro odlov; vzhledem k tomu, že pro lovnou 

sezónu 2017 Norsko zvýšilo kvótu na 

odlov plejtváka malého na 999 kusů (z 880 

kusů v roce 2016), přičemž podle odhadů 

činí počet jedinců plejtváka malého v 

Norsku 100 6151; 

________________ 

1 Abundance estimates of common minke whales 

in the Northeast Atlantic based on survey data 

collected over the period 2008-2013 (Odhad počtu 

jedinců plejtváka malého v severovýchodním 

Atlantiku na základě údajů shromážděných za 

období  2008–2013), 
https://archive.iwc.int/pages/search.php. 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Pozměňovací návrh  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

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

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění N 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

N. vzhledem k tomu, že Norsko je 

jakožto člen Evropského hospodářského 

prostoru úzce svázáno s Unií a jejími 

politikami; vzhledem k tomu, že díky 

tomuto členství občané a vládní struktury 

Norska a EU udržují silné kulturní vazby a 

dobré obchodní vztahy a přijímají závazky 

v oblasti ochrany životního prostředí; 

N. vzhledem k tomu, že Norsko a EU 

udržují silné kulturní vazby a dobré 

obchodní vztahy v rámci Evropského 

hospodářského prostoru (EHP); 

poznamenává, že Dohoda o EHP se 

společné rybářské a obchodní politiky EU 

netýká1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Pozměňovací návrh  7 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

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. vyzývá Norsko, aby zvážilo 

omezení činnosti související s komerčním 

lovem velryb; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Pozměňovací návrh  8 

Paul Rübig 

za skupinu PPE 

 

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. vyzývá Norsko, aby zvážilo stažení 

svých výhrad vůči seznamům v příloze I 

úmluvy CITES zahrnujícím druhy velkých 

velryb a ukončilo veškeré obchodování s 

velrybím masem a velrybími produkty; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Pozměňovací návrh  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

za skupinu PPE 

 

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 propaguje spotřebu a užívání 

produktů pocházejících z lovu velryb;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Pozměňovací návrh  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0499/2017 

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

Lov velryb v Norsku 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vyzývá Komisi, aby našla způsoby, 

jak zajistit, aby velrybí maso již nemohlo 

být legální cestou přepravováno přes 

přístavy v EU, což by mohlo ve 

výjimečných případech zahrnovat také 

doporučení zákazu takovéto přepravy; 

7. vyzývá Komisi, aby našla způsoby, 

jak zajistit, aby velrybí maso již nemohlo 

být legální cestou přepravováno přes 

přístavy v EU, což by mohlo ve 

výjimečných případech zahrnovat také 

doporučení zákazu takovéto přepravy, 

přičemž by měly být plněny veškeré 

povinnosti podle mezinárodního práva; 

Or. en 

 

 


