Á MESA DA COMISIÓN 8.ª

O Grupo Parlamentar de En Marea, por iniciativa da súa deputada Paula
Quinteiro Araújo e ao abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da
Cámara, presenta a seguinte EMENDA á Proposición non de lei doc. núm.
34729, do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, sobre as medidas que debe
adoptar a Xunta de Galicia para evitar a furtivismo nas praias, incluída na orde
do día da sesión que esta Comisión vai celebrar o 18 de outubro de 2018.
(10/PNC-002821).
Emenda de Adición
Débese engadir un novo punto:
-O Parlamento de Galicia insta á Xunta de Galicia a dotar de máis medios
públicos propios de control e vixilancia das praias para evitar todo tipo de
furtivismo, creando unha partida, no vindeiro orzamento, con este obxectivo.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018.

Asdo.: Paula Quinteiro Araújo
Deputada do G.P. de En Marea
Luís Villares Naveira
Voceiro do G.P. de En Marea.

Asinado dixitalmente por:

Paula Quinteiro Araújo na data 17/10/2018 17:38:15

Luis Villares Naveira na data 17/10/2018 17:38:22
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Á Mesa do Parlamento
O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), por iniciativa da
deputada Montserrat Prado Cores, 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 Popular con número de rexistro 36696 (10/PNC002946), sobre as actuacións que debe levar a cabo o Goberno galego en relación co
impacto que vai ter no futuro a automatización no mercado laboral, que figura na orde do
día da Comisión 8ª, que se vai celebrar o vindeiro 18 de outubro de 2018.

Emenda de substitución

Débense substituír o texto da iniciativa polo seguinte:
“O Parlamento de Galiza insta á Xunta de Galiza a:

1.- Que demande do Goberno español a realización de estudos que conduzan a
acreditar, diante do ICES, e o ICCAT o reparto do TAC do bonito do norte entre os
diferentes países da UE así como o número de embarcacións e o modelo de artes
empregadas para a súa pesquería.

2.- Que demande da UE a adopción das medidas de xestión oportunas, no marco
disposto por ICCAT e da normativa europea sobre Tacs e cotas, para poder blindar o
modelo artesanal na pesca do bonito do norte fronte ao modelo industrial: artes
peláxicas, volantas, arrastre, etc.

3. Que reclame do Estado español un modelo adecuado, moderno e adaptado a
realidade do sector para regular o comezo e peche de campaña, que non este baseado na
improvisación e na avaliación atemporal para garantir una campaña ordenada que non
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lle cause prexuízos ao sector.

4.- Que realice campañas mediáticas e medidas eficaces para por en valor o
bonito do norte buscando a posta en valor do modelo artesanal e un aumento do valor
das capturas”.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2018.”

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG

Asinado dixitalmente por:

María Montserrat Prado Cores na data 17/10/2018 17:50:23

Ana Pontón Mondelo na data 17/10/2018 17:50:29

