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20.3.2019 A8-0381/21

Amendement 21
Alain Cadec
namens de Commissie visserij

Verslag A8-0381/2018
Linnéa Engström
Visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the 
Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)
(COM(2018)0143 – C8-0123/2018 – 2018/0069(COD))

Ontwerpwetgevingsresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

1 bis. neemt kennis van de verklaringen 
van de Commissie die als bijlagen bij 
onderhavige resolutie zijn gevoegd;

Or. en

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaringen toegevoegd:

Verklaring van de Commissie betreffende de recreatievisserij

De Commissie herinnert eraan dat een van de doelstellingen van de ministeriële verklaring 
MedFish4Ever, die in maart 2017 is aangenomen, erin bestaat zo spoedig mogelijk en uiterlijk 
in 2020 een reeks basisregels vast te stellen om een doeltreffend beheer van de 
recreatievisserij in het hele Middellandse Zeegebied te waarborgen. 

In lijn met deze doelstelling bevat de middellangetermijnstrategie 2017-2020 van de 
Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee (GFCM) onder meer de volgende in 
het GFCM-gebied uit te voeren acties: beoordelen van de effecten van de recreatievisserij en 
nagaan wat de beste beheersmaatregelen zijn om deze activiteiten te reguleren. In dit verband 
is binnen de GFCM een werkgroep voor de recreatievisserij opgericht die een 
geharmoniseerde regionale methode voor de beoordeling van de recreatievisserij moet 
uitwerken. 

De Commissie zal in het kader van de GFCM blijven streven naar de verwezenlijking van de 
doelstelling van de MedFish4Ever-verklaring. 

Verklaring van de Commissie betreffende rood koraal

De Commissie herinnert eraan dat de instandhoudingsmaatregelen die zijn vastgesteld in het 
kader van het regionale adaptieve beheersplan voor de exploitatie van rood koraal in de 
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Middellandse Zee [Aanbeveling GFCM/41/2017/5] van tijdelijke aard zijn. Die maatregelen, 
die het onder meer mogelijk maken vangstbeperkingen in te voeren, zullen in 2019 door het 
wetenschappelijk adviescomité (SAC) van de GFCM worden beoordeeld met het oog op de 
herziening ervan door de GFCM tijdens haar 43e jaarlijkse bijeenkomst (november 2019).


