OFICINA PARLAMENTAR

Parlamento de Galiza
Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545
Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421
gp-bng@parlamentodegalicia.gal
15702 Santiago de Compostela
Galiza

Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa do
deputado Xosé Luis Rivas Cruz, ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento
da Cámara, presenta a seguinte emenda á Proposición non de lei en Comisión do
Grupo Parlamentar de En Marea con número de rexistro 43965 (10/PNC-003518),
sobre a elaboración pola Xunta de Galicia dunha nova orde para a prevención dos danos
da fauna salvaxe, que figura na orde do día da Comisión 7ª, prevista para o vindeiro 28
de marzo de 2018.

Emenda de substitución
Substituír a parte resolutiva polo seguinte texto:
“O Parlamento insta á Xunta de Galiza a elaborar de novo, en colaboración cos
sectores afectados pola fauna salvaxe, unha nova orde que garanta o cumprimento das
demandas destes sectores e sobre todo a eficacia da mesma.”

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2019

CSV: 4NDtpPh5R1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Asdo.: Xosé Luis Rivas Cruz
Deputado do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Asinado dixitalmente por:

Xose Luis Rivas Cruz na data 27/03/2019 12:57:59

CSV: 4NDtpPh5R1
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Ana Pontón Mondelo na data 27/03/2019 12:58:04

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por
iniciativado deputado Jacobo Moreira Ferro, ao abeiro do disposto no artigo
161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara, presenta ante esa Mesa a
seguinte emenda á proposición non de lei en Comisión do Grupo
Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego 10/PNC-003786 (47031), sobre
o establecemento por parte da Xunta de Galicia dun plan de protección dos
ecosistemas onde vive o cabalo garrano e o gando mostrenco en liberdade

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a continuación:
“O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a:
1.- Elaborar, en colaboración co tecido asociativo da comarca, propietarios e
expertos na materia, un protocolo encamiñado á protección e posta en valor
do cabalo de pura raza galega, con especial atención ao desenvolvemento
dos seus valores ecolóxicos, medioambientais e etnográficos.
2.- Impulsar o censado da totalidade dos exemplares de cabalos de pura raza
galega ceibes existentes, a través de campañas de implantación do microchip
identificativo.

CSV: IgsVIjn4n8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

3. Impulsar, dentro do Plan sanitario equino, a avaliación do estado sanitario
e de benestar da cabana de pura raza galega, con especial atención á
prevención das enfermidades parasitarias e ao aseguramento do benestar
animal (pexas) etc-.
4.- Continuar desenvolvendo medidas de protección e promoción dos valores
etnográficos asociados ás festas dos curros”.
Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 27/03/2019 17:43:42

CSV: IgsVIjn4n8
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Jacobo Moreira Ferro na data 27/03/2019 17:44:10

A Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz
e por iniciativado deputado Carlos Gómez Salgado, ao abeiro do
disposto no artigo 161.2 e concordantes do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á proposición non de lei
en Comisión do Grupo Parlamentario de En Marea 10/PNC-003616
(44968) sobre a recuperación pola Consellería de Medio Rural do
Servizo de recollida e xestión de plásticos de uso agrícola procedentes
de silos, invernadoiros e hortas, así como as actuacións que debe levar
a cabo ao respecto.

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva, polo que segue a
continuación:
"O Parlamento insta a Xunta de Galicia a:
“O Parlamento galego insta á Xunta de Galicia a:
1.- Estudar medidas para colaborar cos concellos na recollida e
transporte dos plásticos procedentes de silos, invernadoiros e hortas”.

CSV: rVrZFIBvY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

2.- Facer unha campaña de concienciación entre gandeiros e gandeiras
e agricultores e agricultoras para aumentar o volumen de plástico que
se está a recoller e para a súa axeitada xestión.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2019

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 27/03/2019 17:44:52

CSV: rVrZFIBvY9
Verificación:
https://sede.parlamentodegalicia.gal/tramites/csv/

Carlos Gómez Salgado na data 27/03/2019 17:45:29

