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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. merkt op dat sommige van de 

haaiensoorten die zijn opgenomen in 

bijlage 1 bij het Verdrag van de Verenigde 

Naties inzake het recht van de zee van 

1982 (met name blauwe haai en 

makreelhaai, die 99 % uitmaken van de 

totale vangst), soorten zijn waarop door de 

EU-vloot van vaartuigen voor de visserij 

met de drijvende beug vooral wordt gevist 

en dat het Permanent Comité voor 

onderzoek en statistiek (Standing 

Committee on Research and Statistics, 

SCRS) van de ICCAT van mening is dat 

zij worden geëxploiteerd binnen veilige 

biologische grenzen; verzoekt de 

Commissie bij het Parlement verslag uit te 

brengen over de acties die door de 

gemengde commissie zijn ondernomen als 

reactie op de wetenschappelijke studie die 

zal worden uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 4, lid 6, van de bijlage bij het 

protocol, om garanties te hebben dat deze 

visserij wordt bedreven op duurzame en 

verantwoorde wijze; benadrukt dat het 

Parlement ook geïnformeerd moet worden 

over de gegevens die worden verkregen 

met betrekking tot haaienbestanden; 

4. spreekt er zijn bezorgdheid over uit dat 

de vangst van haaiensoorten in de laatste 

jaren van de looptijd van het protocol 

significant is toegenomen; verzoekt de 

Commissie bij het Parlement verslag uit te 

brengen over de acties die door de 

gemengde commissie zijn ondernomen als 

reactie op de wetenschappelijke studie die 

zal worden uitgevoerd overeenkomstig 

artikel 4, lid 6, van de bijlage bij het 

protocol, om garanties te hebben dat deze 

visserij wordt bedreven op duurzame en 

verantwoorde wijze; benadrukt dat het 

Parlement ook geïnformeerd moet worden 

over de gegevens die worden verkregen 

met betrekking tot haaienbestanden; 

Or. en 
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