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Amendamentul 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
în numele Grupului Renew

Raport A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă 
Vietnam (rezoluție)
(2018/0356M(NLE))

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. recunoaște, cu toate acestea, 
provocările uriașe cu care încă se confruntă 
autoritățile vietnameze în ceea ce privește 
supracapacitatea flotei de pescuit extrem de 
fragmentate a țării și supraexploatarea 
resurselor marine, luând act de cartonașul 
galben primit de Vietnam, precum și de 
măsurile luate deja pentru îmbunătățirea 
situației; solicită acțiuni suplimentare în 
conformitate cu concluziile misiunii de 
reexaminare din noiembrie 2019, precum și 
controale continue și verificări riguroase cu 
privire la eforturile Vietnamului de a se 
asigura că această țară continuă să facă 
progrese în combaterea pescuitului INN și 
să garanteze trasabilitatea deplină a 
produselor pescărești care ajung pe piața 
Uniunii, astfel încât să se excludă 
importurile ilegale; reamintește că 
revocarea „cartonașului galben” ar trebui 
să fie condiționată de punerea în aplicare 
deplină și efectivă a tuturor recomandărilor 
formulate de Uniune în 2017;

31. recunoaște, cu toate acestea, 
provocările uriașe cu care încă se confruntă 
autoritățile vietnameze în ceea ce privește 
supracapacitatea flotei de pescuit extrem de 
fragmentate a țării și supraexploatarea 
resurselor marine, luând act de cartonașul 
galben primit de Vietnam, precum și de 
măsurile luate deja pentru îmbunătățirea 
situației; solicită acțiuni suplimentare în 
conformitate cu concluziile misiunii de 
reexaminare din noiembrie 2019, precum și 
controale continue și verificări riguroase cu 
privire la eforturile Vietnamului de a se 
asigura că această țară continuă să facă 
progrese în combaterea pescuitului INN și 
să garanteze trasabilitatea deplină a 
produselor pescărești care ajung pe piața 
Uniunii, astfel încât să se excludă 
importurile ilegale; reamintește că 
revocarea „cartonașului galben” ar trebui 
să fie condiționată de punerea în aplicare 
deplină și efectivă a tuturor recomandărilor 
formulate de Uniune în 2017; invită 
Comisia să prevadă măsuri de salvgardare 
pentru produsele pescărești în viitoarele 
acorduri, cum ar fi posibilitatea 
suspendării tarifelor preferențiale, până 
la ridicarea cartonașului galben pentru 
pescuitul INN;
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