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An Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam a 
thabhairt i gcrích (Rún)
(2018/0356M(NLE))

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 31

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

31. ag aithint, áfach, na ndúshlán 
ollmhór atá fós roimh údaráis Vítneam 
maidir le ró-acmhainn chabhlach iascaigh 
na tíre atá ilroinnte go mór agus róshaothrú 
acmhainní muirí, ag cur san áireamh an 
chárta bhuí atá tugtha do Vítneam chomh 
maith leis na bearta a tugadh cheana chun 
feabhas a chur ar an staid; ag éileamh níos 
mó gníomhaíochta tar éis thorthaí mhisean 
athbhreithnithe Shamhain 2019, agus 
faireachán leanúnach agus seiceálacha 
cúramacha maidir le hiarrachtaí Vítneam le 
háirithiú go leanfaidh an tír ar aghaidh ag 
déanamh dul chun cinn chun iascaireacht 
NNN a chomhrac agus chun 
inrianaitheacht iomlán táirgí iascaigh a 
thagann go dtí margadh an Aontais a ráthú 
ionas gur féidir allmhairí mídhleathacha a 
eisiamh; á mheabhrú di, ina theannta sin, 
nach mór go mbeadh cúlghairm an ‘chárta 
bhuí’ ar an gcoinníoll go ndéanfaí na 
moltaí uile a rinne AE in 2017 a chur chun 
feidhme go hiomlán agus go héifeachtach;

31. ag aithint, áfach, na ndúshlán 
ollmhór atá fós roimh údaráis Vítneam 
maidir le ró-acmhainn chabhlach iascaigh 
na tíre atá ilroinnte go mór agus róshaothrú 
acmhainní muirí, ag tabhairt dá haire gur 
tugadh cárta buí do Vítneam agus ag 
tabhairt dá haire na bearta a rinneadh 
cheana chun feabhas a chur ar an staid; ag 
éileamh níos mó gníomhaíochta i 
gcomhréir le torthaí mhisean 
athbhreithnithe Shamhain 2019, agus 
faireachán leanúnach agus seiceálacha 
cúramacha maidir le hiarrachtaí Vítneam le 
háirithiú go leanfaidh an tír ar aghaidh ag 
déanamh dul chun cinn chun iascaireacht 
NNN a chomhrac agus chun 
inrianaitheacht iomlán táirgí iascaigh a 
thagann isteach ar mhargadh an Aontais a 
ráthú ionas gur féidir allmhairí 
neamhdhleathacha a eisiamh; á mheabhrú 
di nach mór go mbeadh cúlghairm an 
‘chárta bhuí’ ar choinníoll go ndéanfaí na 
moltaí uile a rinne AE in 2017 a chur chun 
feidhme go hiomlán agus go héifeachtach; 
á iarraidh ar an gCoimisiún foráil a 
dhéanamh do bhearta coimirce le 
haghaidh táirgí iascaigh i 
gcomhaontuithe amach anseo, amhail an 
fhéidearthacht taraifí fabhracha a chur ar 
fionraí, go dtí go mbainfear an cárta buí 
maidir le hiascaireacht NNN;
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