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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.9.2017 B8-0499/5 

Τροπολογία  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Νορβηγία θεσπίζει μονομερώς τα δικά της 

όρια αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

για τη φαλαινοθηρική περίοδο του 2017 η 

Νορβηγία αύξησε την ποσόστωση των 

ρυγχοφαλαινών σε 999 (από 880 που ήταν 

το 2016)· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Νορβηγία θεσπίζει μονομερώς τα δικά της 

όρια αλιευμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

για τη φαλαινοθηρική περίοδο του 2017 η 

Νορβηγία αύξησε την ποσόστωση των 

ρυγχοφαλαινών σε 999 (από 880 που ήταν 

το 2016) επί ενός πληθυσμού νορβηγικών 

ρυγχοφαλαινών που εκτιμάται σε 100 615 

άτομα1· 

 ________________ 

 1 Εκτίμηση του πληθυσμού των κοινών 

ρυγχοφαλαινών στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό 

με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που συνελέγησαν 

κατά την περίοδο 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 

Τροπολογία  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΔ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Νορβηγία είναι στενά συνδεδεμένη με την 

Ένωση και τις πολιτικές της μέσω της 

συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η σύνδεση αυτή έχει εξασφαλίσει τη 

διατήρηση ισχυρών πολιτιστικών 

δεσμών, υγιών εμπορικών σχέσεων και 

της δέσμευσης για προστασία της φύσης 

ανάμεσα στους λαούς και τις κυβερνήσεις 

της Νορβηγίας και της ΕΕ· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Νορβηγία και η ΕΕ έχουν διατηρήσει 

στενούς πολιτιστικούς δεσμούς και μια 

υγιή εμπορική σχέση μέσω του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)· 

σημειώνει ότι η κοινή αλιευτική και η 

κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ δεν 

καλύπτονται από τη συμφωνία για τον 

ΕΟΧ1· 

 ______________ 

 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 

Τροπολογία  7 

Paul Rübig 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 την Νορβηγία να εξετάσει τη 

μείωση των φαλαινοθηρικών της 

δραστηριοτήτων εμπορικής φύσης· 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Τροπολογία  8 

Paul Rübig 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Νορβηγία να εξετάσει το 

ενδεχόμενο 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 B8-0499/9 

Τροπολογία  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 προωθεί την 

κατανάλωση και χρήση προϊόντων που 

προκύπτουν από τη φαλαινοθηρία·  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Τροπολογία  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0499/2017 

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

Η φαλαινοθηρία στη Νορβηγία 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

όλους τους πιθανούς τρόπους διασφάλισης 

της απαγόρευσης νόμιμης διαμετακόμισης 

κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων, προωθώντας την 

απαγόρευση των εν λόγω 

διαμετακομίσεων, ως έκτακτο μέτρο· 

7. καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει 

όλους τους πιθανούς τρόπους διασφάλισης 

της απαγόρευσης νόμιμης διαμετακόμισης 

κρέατος φάλαινας μέσω των λιμένων της 

ΕΕ, μεταξύ άλλων, προωθώντας την 

απαγόρευση των εν λόγω 

διαμετακομίσεων, ως έκτακτο μέτρο, 

εκπληρώνοντας παράλληλα όλες τις 

υποχρεώσεις βάσει του διεθνούς δικαίου· 

Or. en 

 

 


