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), 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 dos Socialistas de Galicia, con número de rexistro
32315, que será debatida na Comisión 8ª, o vindeiro 13 de xullo de 2018.

Emenda de adición
Engadir o seguinte punto:
“Levar a cabo no prazo de seis meses un procedemento entre Concellos e Portos
de Galiza-previa solicitude do concello interesado- co obxecto de transferir a
titularidade aos Concellos dos espazos de dominio público portuario que estean
integrados nos cascos urbanos das vilas e cidades e que non teñan uso portuario.”

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2018

Asdo.: Montserrat Prado Cores
Deputada do G.P. do BNG
Ana Pontón Mondelo
Portavoz do G.P. do BNG
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Ana Pontón Mondelo na data 12/07/2018 13:36:22

2

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), 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 de Galicia, con número de rexistro 29452, que
será debatida na Comisión 8ª o vindeiro 13 de xullo de 2018.

Emenda de modificación
Substituír desde “embarcacións...”, polo seguinte texto: “para todas aquelas
actividades que o aumento de potencia dos motores non supoña maior esforzo
pesqueiro.”

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2018

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

Asinado dixitalmente por:
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Grupo Parlamentario

Á Mesa da Comisión 8.ª,
Pesca e Marisqueo
Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa do
seu deputado Julio Torrado Quintela, a través do seu portavoz e ao
abeiro do disposto no artigo 161.2 do Regulamento da Cámara,
presenta ante esa Mesa a seguinte emenda á Proposición non de lei en
Comisión do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, sobre o impulso
pola Xunta de Galicia dos cambios normativos necesarios para adaptar
a limitación de potencia dos motores das embarcacións de recursos
específicos ás necesidades da frota (10/PNC-002343, documento
número 29452).
Emenda de adición
Débese engadir un novo parágrafo na parte resolutiva da proposición
non de lei que quedará redactado co seguinte contido:
“Comprometer unha liña de axudas para modificación das potencias
dos motores das embarcacións destinadas a marisqueo que permita
aos/ás mariscadoras planificar o seu investimento en ditas
embarcacións.”

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2018
Asdo.: Julio Torrado Quintela
Deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia
Asdo.: Xoaquín Fernández Leiceaga
Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia

Asinado dixitalmente por:
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Grupo Parlamentario

Julio Torrado Quintela na data 12/07/2018 14:35:54
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/07/2018 14:36:02
Partido dos
Socialistas
de Galicia
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Grupo Parlamentario

Á Mesa da Comisión 8ª

Partido dos
Socialistas
de Galicia

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da súa deputada
María Dolores Toja Suárez, a través do portavoz e ao abeiro do disposto no
artigo 161.2 do Regulamento da Cámara, presenta ante esa mesa a seguinte
emenda á Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista
Galego, sobre as demandas que debe realizar o Goberno galego ao Goberno
central en relación coa defensa dos dereitos dos mariñeiros galegos que
traballaron en buques de Noruega a percibir dese estado as súas pensións de
xubilación (doc. núm. 30710).

Emenda de adición

Na parte resolutiva da iniciativa débese engadir o seguinte parágrafo:
O Parlamento de Galicia insta o Goberno galego a apoiar técnica e
economicamente aos mariñeiros galegos afectados nas súas demandas ante os
tribunais de Noruega na defensa dos seus intereses e dereitos.

Pazo do Parlamento, 12 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
María Dolores Toja Suárez na data 12/07/2018 15:27:22
Xoaquín María Fernández Leiceaga na data 12/07/2018 15:27:36
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A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e por iniciativa
do deputado Alberto Pazos Couñago, 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-001807 (22248), sobre as actuacións que debe realizar a
Xunta de Galicia para garantir a igualdade nas prestacións entre o persoal que
desenvolve as súas funcións no Servizo de Guardacostas, tanto estatutario coma
externalizado

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva polo que segue a continuación:
1.- Que se permita incorporar aos traballadores do Servizo de Gardacostas ao Réxime
Especial do Mar tendo en conta sempre as peculiaridades e das especiais
características que en termos sociais e laborais teñen xa os funcionarios e persoal
laboral da administración.
2.- Dirixirse ao Ministerio de Emprego e Seguridade Social para que modifique a actual
normativa en vigor de xeito que nas actividades que determinan a redución da idade
mínima de xubilación e coeficientes redutores da Mariña Mercante, se inclúan as
embarcacións e buques de inspección, busca, salvamento e loita contra a
contaminación adscritas ao servizo das administracións públicas.
3.- Levar a cabo unha análise da situación dos coeficientes redutores para determinar
cal sería o coeficiente que se axuste ás súas necesidades e circunstancias deste
persoal, e sempre dentro dun proceso amplo de redefinición dos COES de forma
xeralizada que tería como obxectivo adaptalos ás novas circunstancias da frota e da
súa actividade.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:
Pedro Puy Fraga na data 12/07/2018 17:13:01
Alberto Pazos Couñago na data 12/07/2018 17:13:38

A Mesa do Parlamento

O Grupo Parlamentario Popular de Galicia a través do seu Portavoz e
por iniciativa da deputada Teresa Egerique Mosquera, 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 dos Socialistas de Galicia 10/PNC001764(21533), sobre a elaboración e remisión polo Goberno galego ao
Parlamento de Galicia dun plan de actuacións e medidas concretas
destinadas a afrontar as dificultades que presenta o sector pesqueiro para
propiciar o seu relevo xeracional

Emenda de modificación
Débese substituír o texto da parte resolutiva polo que segue a
continuación:
O Parlamento de Galicia insta ao Goberno galego a debater o problema
do relevo xeracional co sector nas xornadas que sobre pesca deban ter
lugar ao longo deste ano, e trasladar as conclusións ao Parlamento de
Galicia no prazo de 6 meses, así como continuar coas accións e medidas
concretas que permitan afrontar as dificultades que presenta o sector
pesqueiro para propiciar o seu relevo xeracional.

Santiago de Compostela, 12 de xullo de 2018

Asinado dixitalmente por:

Pedro Puy Fraga na data 12/07/2018 17:14:13
Teresa Egerique Mosquera na data 12/07/2018 17:15:40

