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8.9.2017 B8-0499/5 

Alteração  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que a Noruega fixa 

unilateralmente os seus limites de captura; 

considerando que, relativamente ao período 

de atividade baleeira de 2017, a Noruega 

aumentou a sua quota de baleias-anãs para 

999 (em comparação com 880 em 2016); 

I. Considerando que a Noruega fixa 

unilateralmente os seus limites de captura; 

considerando que, relativamente ao período 

de atividade baleeira de 2017, a Noruega 

aumentou a sua quota de baleias-anãs para 

999 (em comparação com 880 em 2016), 

estimando-se que a população de 

baleias-anãs na Noruega seja de 100 615 

animais1; 

 ________________ 

 1 Estimativas de abundância de baleias-

anãs no Atlântico Nordeste, com base em 

dados recolhidos no período 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 

Alteração  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0499/2017 

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

Caça à baleia na Noruega 

Proposta de resolução 

Considerando N 

 

Proposta de resolução Alteração 

N. Considerando que a Noruega está 

estreitamente associada à União e às 

políticas da União enquanto membro do 

Espaço Económico Europeu; 

considerando que tal tem permitido que os 

povos e os governos da Noruega e da 

União mantenham laços culturais fortes, 

relações comerciais saudáveis e um 

compromisso relativamente à conservação 

da natureza; 

N. Considerando que a Noruega e a 

UE têm mantido laços culturais fortes e 

relações comerciais saudáveis através do 

Espaço Económico Europeu (EEE); 

considerando que a política comum das 

pescas e a política comercial não são 

abrangidas pelo Acordo do EEE1; 

 

 ______________ 

 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 

Alteração  7 

Paul Rübig 

em nome do Grupo PPE 

 

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 Noruega para que pondere 

reduzir a atividade baleeira comercial e 

respeite a moratória da CBI; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Alteração  8 

Paul Rübig 

em nome do Grupo PPE 

 

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 Noruega que pondere 

retirar 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; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Alteração  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

em nome do Grupo PPE 

 

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 promova o 

consumo e a utilização de produtos 

resultantes da caça à baleia;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Alteração  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Insta a Comissão a avaliar todas as 

possibilidades no sentido de garantir que a 

carne de baleia não possa ser expedida 

licitamente através de portos da UE, 

nomeadamente recomendando uma 

proibição do trânsito de tais produtos 

enquanto medida excecional; 

7. Insta a Comissão a avaliar todas as 

possibilidades no sentido de garantir que a 

carne de baleia não possa ser expedida 

licitamente através de portos da UE, 

nomeadamente recomendando uma 

proibição do trânsito de tais produtos 

enquanto medida excecional, respeitando 

simultaneamente todas as obrigações 

decorrentes do direito internacional; 

Or. en 

 

 


