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Amendement  1 

Remo Sernagiotto 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 15 mei 2014 inzake het Europees 

Fonds voor maritieme zaken en visserij, 

Or. it 

 

Amendement  2 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien de gedragscode voor 

verantwoordelijke visserij van de Voedsel- 

en Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO), goedgekeurd in oktober 

1995 (hierna "de gedragscode"), 

— gezien de gedragscode voor 

verantwoordelijke visserij van de Voedsel- 

en Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO), goedgekeurd in oktober 

1995 (hierna "de gedragscode") en 

daarmee verbonden instrumenten en 

richtsnoeren, 

Or. en 

 

Amendement  3 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

— gezien de gedragscode voor — gezien de gedragscode voor 



 

PE571.764v01-00 4/99 AM\1079040NL.doc 

NL 

verantwoordelijke visserij van de Voedsel- 

en Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO), goedgekeurd in oktober 

1995 (hierna "de gedragscode"), 

verantwoordelijke visserij van de Voedsel- 

en Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO), goedgekeurd in oktober 

1995 (hierna "de gedragscode") en 

daarmee verbonden instrumenten en 

richtsnoeren, 

Or. en 

 

Amendement  4 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het concept kwetsbaar marien 

ecosysteem (Vulnerable Marine 

Ecosystem-VME), dat naar voren kwam 

in besprekingen tijdens de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties en 

in zwang raakte na AVVN-resolutie 

61/105 van 2006, en het feit dat kwetsbare 

mariene ecosystemen gebieden zijn die 

kwetsbaar kunnen zijn voor de gevolgen 

van visserijactiviteiten, 

Or. en 

 

Amendement  5 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de 2009 "Azores Scientific 

Criteria and Guidance for identifying 

ecologically or biologically significant 

marine areas and designing 

representative networks of marine 

protected areas in open ocean waters and 

deep sea habitats" van het 
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biodiversiteitsverdrag (Convention on 

Biological Diversity-CBD), 

Or. en 

 

Amendement  6 

Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Visum 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien het op dinsdag 20 oktober 2015 

goedgekeurde speciale verslag van de 

Europese Rekenkamer getiteld "Worden 

de partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij goed beheerd door de 

Commissie?". 

Or. en 

 

Amendement  7 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging -A (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 -A. overwegende dat de externe dimensie 

van het GVB internationale 

overeenkomsten en visserij in gebieden 

die buiten de nationale jurisdictie vallen 

omvat; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging -A bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 -A bis. overwegende dat internationaal 

beheer van de oceanen een steeds grotere 

plaats inneemt op de agenda van de EU; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat volgens de meest 

recente beoordeling van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO) 85 % van de wereldwijde 

visbestanden waarover informatie 

beschikbaar is ofwel volledig 

geëxploiteerd ofwel overbevist worden; 

A. overwegende dat volgens het in juni 

2014 gepubliceerde verslag van de 

Voedsel- en Landbouworganisatie van de 

Verenigde Naties (FAO) getiteld "The 

State of World Fisheries and 

Aquaculture" minder dan 30 % van de 

visbestanden overbevist wordt; 

Or. es 

 

Amendement  10 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat volgens de meest 

recente beoordeling van de Voedsel- en 

Landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties (FAO) 85 % van de wereldwijde 

visbestanden waarover informatie 

beschikbaar is ofwel volledig geëxploiteerd 

ofwel overbevist worden; 

A. overwegende dat volgens de meest 

recente beoordeling van de FAO 85 % van 

de wereldwijde visbestanden waarover 

informatie beschikbaar is ofwel volledig 

geëxploiteerd ofwel overbevist worden, 

hoewel het verslag van de FAO van 2010 

wijst op wereldwijde verbeteringen met 

betrekking tot het herstel van overbeviste 

visbestanden en mariene ecosystemen 

dankzij de invoering van goede 
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beheerspraktijken; 

Or. es 

 

Amendement  11 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat de mariene 

biodiversiteit onder druk staat, waarbij 

onder meer visserij de meeste zorgen 

baart; 

Or. en 

 

Amendement  12 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A ter. overwegende dat in duurzame en 

billijkere partnerschapsovereenkomsten 

met ontwikkelingsregio's, zoals West-

Afrikaanse landen, prioriteit moet worden 

gegeven aan het herstel en het behoud 

van mariene ecosystemen en 

visbestanden, met de nadruk op de 

bescherming en bevordering van 

kleinschalige, ambachtelijke en 

traditionele inheemse visserij; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 
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Ontwerpresolutie 

Overweging A quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A quater. overwegende dat de illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde visserij 

goed is voor 19 % van de waarde van de 

wereldwijde vangsten, een bedreiging 

vormt voor de duurzaamheid van de 

visbestanden en oneerlijke concurrentie 

teweegbrengt voor alle vissers die zich wel 

aan de regels houden; overwegende dat de 

Unie zich ertoe heeft verbonden IOO-

visserij te bestrijden; 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A quinquies. overwegende dat de huidige 

en aankomende overeenkomsten die EU-

vaartuigen en andere internationale 

vaartuigen toestaan om kleine pelagische 

bestanden te vangen de voedselzekerheid 

van lokale kleine vissers en 

kustgemeenschappen in 

ontwikkelingslanden in gevaar brengen; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A sexies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 A sexies. overwegende dat beschermde 

ecosystemen in 2014 wereldwijd 15,2 

procent van het land en slechts 8,4 

procent van de mariene gebieden 

bestreken; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A septies. overwegende dat het 

biodiversiteitsverdrag (Convention on 

Biological Diversity-CBD) een reeks 

workshops heeft bevorderd om ecologisch 

of biologisch belangrijke zones, 

waaronder in gebieden die buiten de 

nationale jurisdictie vallen, te beschrijven, 

en dat de resultaten van deze workshops 

nu ruim beschikbaar zijn om het 

management te informeren via een CBD-

website; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging A octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A octies. overwegende dat beschermde 

mariene gebieden belangrijke 

instrumenten zijn voor op ecosystemen 

gebaseerd beheer en dat er door ROVB's 
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no-take-areas afgebakend zijn (bv. in de 

Atlantische Oceaan) in gebieden die 

buiten de nationale jurisdictie vallen; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de EU een van de 

weinige spelers is die sterk aanwezig zijn 

in alle oceanen ter wereld, getuige haar 

netwerk van bilaterale 

visserijovereenkomsten, haar lidmaatschap 

van alle belangrijke regionale organisaties 

voor visserijbeheer (ROVB's), en de 

particuliere investeringen; 

B. overwegende dat de EU een van de 

weinige spelers is die sterk aanwezig zijn 

in alle oceanen ter wereld, getuige haar 

netwerk van bilaterale 

visserijovereenkomsten, haar ultraperifere 

gebieden op het zuidelijk halfrond in de 

Stille, Indische en Atlantische Oceaan, 

haar lidmaatschap van alle belangrijke 

regionale organisaties voor visserijbeheer 

(ROVB's), en de particuliere investeringen, 

en dat haar afwezigheid daarentegen tot 

aanzienlijk minder duurzame 

overeenkomsten zou kunnen leiden; 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat de EU een van de 

weinige spelers is die sterk aanwezig zijn 

in alle oceanen ter wereld, getuige haar 

netwerk van bilaterale 

visserijovereenkomsten, haar lidmaatschap 

van alle belangrijke regionale organisaties 

voor visserijbeheer (ROVB's), en de 

B. overwegende dat de EU een van 's 

werelds belangrijkste spelers in de 

visserijsector is en van oudsher zeer 

nadrukkelijk aanwezig en actief is in alle 

oceanen ter wereld dankzij een combinatie 

van vlootinspanningen, investeringen 

door EU-burgers, haar bilaterale 
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particuliere investeringen; visserijovereenkomsten en haar 

lidmaatschap van alle belangrijke regionale 

organisaties voor visserijbeheer (ROVB's), 

waar zij aandringt op goede praktijken en 

eerbiediging van de mensenrechten; 

Or. es 

 

Amendement  20 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B bis. overwegende dat een duurzaam 

beheer van de wereldwijde visbestanden 

alleen mogelijk is met multilateralisme en 

internationale samenwerking, ook op 

bilateraal niveau; overwegende dat voor 

de Unie een sleutelrol is weggelegd in het 

mondiale beheer van de zeeën en oceanen 

en dat de externe dimensie van het GVB 

gebaseerd moet zijn op een ambitieuze 

visie die coherent is met de interne 

dimensie van het GVB zoals voorzien in 

de basisverordening inzake het GVB; 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Lidia Senra Rodríguez 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B ter. overwegende dat de 

onderhandelingen over overeenkomsten 

niet op voet van gelijkheid worden 

gevoerd en de belangen van de grootste 

ondernemingen van de Europese Unie 

uiteindelijk altijd voorrang krijgen boven 
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de rechten van de bevolking; 

Or. es 

 

Amendement  22 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B quater. overwegende dat algemeen 

wordt erkend dat de communautaire vloot 

goede praktijken en respect voor de 

sociale omstandigheden, het milieu, 

ethische normen, de mensenrechten, zorg 

voor consumenten en een vrijwillige keuze 

voor een strategie van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen bevordert; 

Or. es 

 

Amendement  23 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging B quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B quinquies. overwegende dat de FAO 

onlangs vrijwillige richtsnoeren voor 

duurzame kleinschalige visserij heeft 

gepubliceerd die doelstellingen bevatten 

met betrekking tot de kleinschalige 

visserij, met name in 

ontwikkelingslanden; 

Or. fr 

 

Amendement  24 

Lidia Senra Rodríguez 
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Ontwerpresolutie 

Overweging B sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 B sexies. overwegende dat deze 

overeenkomsten niet hebben bijgedragen 

tot de ontwikkeling van de visserijsector 

van de landen, maar deze op een precair 

niveau hebben gehouden om te 

garanderen dat er overschotten blijven 

bestaan; 

Or. es 

 

Amendement  25 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de visvangst door de 

EU-vloten en de import de EU een 

belangrijke markt voor visserijproducten 

maken, met een consumptie van, in 

volume, 11 % van de mondiale 

visserijproductie en een import van, in 

waarde, 24 % van de visserijproducten; 

C. overwegende dat de visvangst door de 

EU-vloten en de import de EU een 

belangrijke markt voor visserijproducten 

maken, met een consumptie van, in 

volume, 11 % van de mondiale 

visserijproductie en een import van, in 

waarde, 24 % van de visserijproducten; 

overwegende dat de EU beschikt over een 

conserven- en verwerkingsindustrie voor 

producten van de zee, die een belangrijke 

sociale dimensie heeft en in stand moet 

worden gehouden; 

Or. es 

 

Amendement  26 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging C 
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Ontwerpresolutie Amendement 

C. overwegende dat de visvangst door de 

EU-vloten en de import de EU een 

belangrijke markt voor visserijproducten 

maken, met een consumptie van, in 

volume, 11 % van de mondiale 

visserijproductie en een import van, in 

waarde, 24 % van de visserijproducten; 

C. overwegende dat de EU een van de 

belangrijkste markten voor en 's werelds 

grootste importeur van visserijproducten 

is, met een consumptie van, in volume, 11 

% van de mondiale visserijproductie en een 

import van, in waarde, 24 % van de 

visserijproducten, hoewel zij slechts 8 % 

van de mondiale vangsten (2 % als alleen 

buitenlandse wateren in aanmerking 

worden genomen) voor haar rekening 

neemt; 

Or. es 

 

Amendement  27 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's vooral gebaseerd zijn op 

historische vangstniveaus waardoor de 

ontwikkelde landen een preferentiële 

toegang tot de wereldwijde visbestanden 

behouden; 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's vooral gebaseerd zijn op 

historische vangstniveaus; 

Or. es 

 

Amendement  28 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's vooral gebaseerd zijn op 

historische vangstniveaus waardoor de 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's gebaseerd zijn op vastgestelde 

toewijzingscriteria, waaronder de 
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ontwikkelde landen een preferentiële 

toegang tot de wereldwijde visbestanden 

behouden; 

respectieve afhankelijkheid van de 

visbestanden van kuststaten en van 

andere staten die vissen op door ROVB's 

gereguleerde soorten; 

Or. es 

 

Amendement  29 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's vooral gebaseerd zijn op 

historische vangstniveaus waardoor de 

ontwikkelde landen een preferentiële 

toegang tot de wereldwijde visbestanden 

behouden; 

D. overwegende dat de quota's van de 

ROVB's vooral gebaseerd zijn op 

historische vangstniveaus, wat heeft geleid 

tot preferentiële toegang van de 

ontwikkelde landen tot de wereldwijde 

visbestanden; overwegende dat nu 

rekening moeten worden gehouden met de 

visserijactiviteiten van aan zee gelegen 

ontwikkelingslanden die generaties lang 

afhankelijk zijn geweest van visbestanden 

in aangrenzende wateren, een feit dat de 

EU dient te eerbiedigen; 

Or. es 

 

Amendement  30 

Ian Hudghton 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende dat er onderscheid 

gemaakt dient te worden tussen de 

noordelijke overeenkomsten met 

Noorwegen, IJsland en de Faeröer, en 

PODV's met andere landen; 

Or. en 
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Amendement  31 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat de EU moet streven 

naar samenhang in het 

ontwikkelingsbeleid, overeenkomstig 

artikel 208, lid 1, van het VWEU, waarin 

het volgende is bepaald: "De Unie houdt 

bij de uitvoering van beleid dat gevolgen 

kan hebben voor de ontwikkelingslanden 

rekening met de doelstellingen van de 

ontwikkelingssamenwerking"; 

E. overwegende dat de EU moet streven 

naar beleidssamenhang met het 

ontwikkelingsbeleid, overeenkomstig 

artikel 201, lid 1, van het VWEU, dat het 

volgende bepaalt: "De Unie houdt bij de 

uitvoering van beleid dat gevolgen kan 

hebben voor de ontwikkelingslanden 

rekening met de doelstellingen van de 

ontwikkelingssamenwerking"; 

Or. es 

 

Amendement  32 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 E bis. overwegende dat de EU 

waakzaamheid dient te betrachten met 

betrekking tot de vis die in haar havens 

wordt aangeland teneinde industriële 

illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) 

tegen te gaan; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging E ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 E ter. overwegende dat het met het oog op 

het concurrentievermogen van de 

visserijsector en de visserijbedrijven 

belangrijk is om de internationalisering 

van de sector te bevorderen door de 

toepassing van hierop gericht 

communautair beleid, zoals ook wordt 

erkend door de Commissie in haar 

Europa 2020-strategie en in artikel 3, lid 

5, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie; 

Or. es 

 

Amendement  34 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist, met 

name over hun status en over de totale 

vangst door plaatselijke vloten en vloten 

van derde landen; 

F. overwegende dat er in enkele gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de status van de bestanden en de 

totale vangst door plaatselijke vloten en 

vloten van derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  35 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist, met 

F. overwegende dat het wenselijk zou zijn 

om te beschikken over meer en 

transparantere gegevens over de 
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name over hun status en over de totale 

vangst door plaatselijke vloten en vloten 

van derde landen; 

visbestanden die de EU bevist, met name 

over hun status en over de totale vangst 

door plaatselijke vloten en vloten van 

derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  36 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist, met 

name over hun status en over de totale 

vangst door plaatselijke vloten en vloten 

van derde landen; 

F. overwegende dat er voor het 

garanderen van duurzame visserij in veel 

gevallen betere gegevens nodig zijn over 

de visbestanden die de EU exploiteert of 

die voor de EU-markt bestemd zijn, met 

name over hun status, en dat er informatie 

beschikbaar moet worden gesteld over de 

totale vangst door plaatselijke vloten en 

vloten van andere derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  37 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist, met 

name over hun status en over de totale 

vangst door plaatselijke vloten en vloten 

van derde landen; 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist in 

de wateren van derde landen, met name 

over hun status en over de totale vangst 

door plaatselijke vloten en vloten van 

derde landen, waardoor het moeilijk wordt 

om de grootte van het overschot in 

gemengde overeenkomsten te evalueren 

zoals vereist door het VN-
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Zeerechtverdrag; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist, met 

name over hun status en over de totale 

vangst door plaatselijke vloten en vloten 

van derde landen; 

F. overwegende dat er in veel gevallen 

onvoldoende gegevens beschikbaar zijn 

over de visbestanden die de EU bevist in 

de wateren van derde landen, met name 

over hun status en over de totale vangst 

door plaatselijke vloten en vloten van 

derde landen, waardoor het moeilijk wordt 

om het overschot te evalueren zoals 

vereist door het VN-Zeerechtverdrag; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende dat de 

overeenkomsten die wij sluiten moeten 

worden gezien binnen de context van het 

regionaal beleid van de ultraperifere 

gebieden van de Europese Unie; 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 
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Ontwerpresolutie 

Overweging F ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F ter. overwegende dat uit een recent 

verslag van de Europese Rekenkamer is 

gebleken dat er tekortkomingen zijn in het 

beheer van de visserijovereenkomsten 

tussen de EU en derde landen in Afrika 

en in de regio van de Indische Oceaan en 

dat daardoor de prijzen voor bepaalde 

soorten vangsten stijgen; 

Or. it 

 

Amendement  41 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F quater. overwegende dat de Europese 

Unie al het mogelijke moet doen om 

ervoor te zorgen dat de 

duurzamevisserijovereenkomsten die 

worden gesloten met derde landen 

wederzijdse voordelen opleveren voor de 

EU en de betrokken derde landen en voor 

hun plaatselijke bevolking en 

visserijsector; 

Or. pt 

 

Amendement  42 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F quinquies. overwegende dat het 
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gemeenschappelijk visserijbeleid een 

instrument moet zijn waarmee de EU de 

rest van de wereld kan tonen hoe visserij 

op verantwoorde wijze kan worden 

bedreven en hoe het internationale beheer 

van visgronden kan worden verbeterd 

door de toepassing van de Europese 

normen voor vlootbeheer; 

Or. es 

 

Amendement  43 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F sexies. overwegende dat de EU ook 

financiële tegenprestaties ontvangt in ruil 

voor toegang tot haar wateren, en dat het 

concept inzake overschotten op dezelfde 

wijze van toepassing moet zijn op Mayotte 

en Frans-Guyana; 

Or. fr 

 

Amendement  44 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F sexies. overwegende dat het Europees 

Parlement onverwijld en volledig op de 

hoogte moet worden gebracht in alle 

fasen van de procedures met betrekking 

tot de gesloten 

duurzamevisserijovereenkomsten of de 

herziening ervan; 

Or. pt 
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Amendement  45 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F octies. overwegende dat 

visserijovereenkomsten gunstig zijn voor 

kuststaten doordat ze deze landen in staat 

stellen capaciteiten te ontwikkelen, 

visserijcapaciteit te controleren, 

wetenschappelijke samenwerking aan te 

gaan, een industriële sector te 

ontwikkelen, zakelijke kansen voor lokale 

investeerders te scheppen en 

infrastructuur zoals havens, 

koelinstallaties, enz. te ontwikkelen, 

waardoor er werkgelegenheid voor de 

lokale bevolking wordt gecreëerd; 

Or. es 

 

Amendement  46 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F nonies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F nonies. overwegende dat 

visserijovereenkomsten niet alleen 

voordelen voor de EU-sector met zich 

meebrengen door toegang tot bestanden te 

bieden, maar ook een inzet van onze vloot 

vereisen voor de bestrijding van illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde (IOO-) 

visserij door het toezicht in visserijzones te 

versterken en visserijactiviteiten 

transparanter te maken; 

Or. es 
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Amendement  47 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Overweging F decies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F decies. overwegende dat het 

piraterijprobleem ook negatieve gevolgen 

heeft voor regio's waar gereguleerde 

visserijactiviteiten plaatsvinden in het 

kader van bilaterale en multilaterale 

visserijovereenkomsten; 

Or. es 

 

Amendement  48 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd dat in de basisverordening 

van het GVB3 voor het eerst een hoofdstuk 

is opgenomen dat gewijd is aan de externe 

dimensie en onder meer 

minimumvoorwaarden voor bilaterale 

overeenkomsten, een uitdrukkelijke 

verwijzing naar gemeenschappelijke 

normen zowel binnen als buiten de wateren 

van de EU en een verklaring bevat dat 

maatregelen gebaseerd moeten zijn op het 

best beschikbare wetenschappelijke advies; 

1. erkent dat in de basisverordening van 

het GVB3 voor het eerst een hoofdstuk is 

opgenomen dat verwijst naar de externe 

dimensie en onder meer 

minimumvoorwaarden voor bilaterale 

overeenkomsten, een verwijzing naar 

gemeenschappelijke normen zowel binnen 

als buiten de wateren van de EU en een 

verklaring bevat dat maatregelen gebaseerd 

moeten zijn op het best beschikbare 

wetenschappelijke advies; 

__________________ __________________ 

3 Verordening (EU) nr. 1380/2013. 3 Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

Or. en 
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Amendement  49 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. is verheugd dat in de basisverordening 

van het GVB3 voor het eerst een hoofdstuk 

is opgenomen dat gewijd is aan de externe 

dimensie en onder meer 

minimumvoorwaarden voor bilaterale 

overeenkomsten, een uitdrukkelijke 

verwijzing naar gemeenschappelijke 

normen zowel binnen als buiten de wateren 

van de EU en een verklaring bevat dat 

maatregelen gebaseerd moeten zijn op het 

best beschikbare wetenschappelijke advies; 

1. is verheugd dat in de basisverordening 

van het GVB3 voor het eerst een hoofdstuk 

is opgenomen dat gewijd is aan de externe 

dimensie en onder meer 

minimumvoorwaarden voor bilaterale 

overeenkomsten, een verplichting om de 

samenwerking tussen ROVB's en de 

coherentie tussen de maatregelen die zij 

nemen te stimuleren, een uitdrukkelijke 

verwijzing naar gemeenschappelijke 

normen zowel binnen als buiten de wateren 

van de EU en een verklaring bevat dat 

maatregelen gebaseerd moeten zijn op het 

best beschikbare wetenschappelijke advies; 

__________________ __________________ 

3 Verordening (EU) nr. 1380/2013. 3 Verordening (EU) nr. 1380/2013. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 bis. onderstreept hoe belangrijk het is 

dat de samenhang tussen het 

visserijbeleid, het milieubeleid, het 

handelsbeleid en de 

ontwikkelingssamenwerking wordt 

gewaarborgd; 

Or. fr 
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Amendement  51 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 ter. is van mening dat de doelstelling die 

leidend moet zijn voor de externe acties 

van het gemeenschappelijk visserijbeleid 

de behartiging van de visserijbelangen 

van de EU is, in samenhang met het 

buitenlands beleid van de EU; 

Or. es 

 

Amendement  52 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quater. erkent de noodzaak om de 

coherentie en verenigbaarheid van het 

bestaande rechtskader te handhaven en 

uit te breiden; 

Or. en 

 

Amendement  53 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 quinquies. vraagt om meer 

samenwerking tussen op visserij van 

toepassing zijnde organen binnen de 

Europese Commissie, namelijk DG 

MARE, DG DEVCO en DG TRADE; 
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Or. en 

 

Amendement  54 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 1 sexies. De ontwikkeling van de externe 

dimensie dient tevens gericht te zijn op het 

scheppen van kwalitatief goede banen in 

de Unie en daarbuiten; 

Or. en 

 

Amendement  55 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om een toekomst te verzekeren 

voor kustgemeenschappen, 

werkgelegenheid in de visserij en de 

bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij, verwerking en handel, in de EU 

en daarbuiten, als enige manier om een 

toekomst te verzekeren voor 

kustgemeenschappen, werkgelegenheid in 

de visserij, de conserven- en 

verwerkingsindustrie voor producten van 

de zee en de bijdrage van de visserij aan de 

voedselvoorziening; 

Or. es 

 

Amendement  56 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 
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Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om een toekomst te verzekeren 

voor kustgemeenschappen, 

werkgelegenheid in de visserij en de 

bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij en beperkte industriële visserij, in 

de EU en daarbuiten, als enige manier om 

een toekomst te verzekeren voor 

kustgemeenschappen en het mariene 

systeem, werkgelegenheid in de visserij en 

de bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om een toekomst te verzekeren 

voor kustgemeenschappen, 

werkgelegenheid in de visserij en de 

bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

2. benadrukt het belang van bilaterale 

visserijovereenkomsten en duurzame 

visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om de controle op 

visserijactiviteiten en wetenschappelijke 

samenwerking te waarborgen, de 

ontwikkeling van werkgelegenheid en de 

lokale industrie te garanderen en de 

voorziening van lokale vis tegen een 

lokale prijs en een toekomst voor 

kustgemeenschappen te verzekeren; 

Or. es 

 

Amendement  58 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt het belang van duurzame 2. benadrukt dat de bevordering door de 
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visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om een toekomst te verzekeren 

voor kustgemeenschappen, 

werkgelegenheid in de visserij en de 

bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

EU en haar partners van in 

maatschappelijk, economisch en 

milieuopzicht duurzame visserij op basis 

van transparantie en de participatie van 

niet-gouvernementele belanghebbenden 

(met name beroepsvissers die voor hun 

levensonderhoud afhankelijk zijn van 

visserij), de enige manier is om een 

toekomst te verzekeren voor 

kustgemeenschappen, werkgelegenheid in 

de visserij en de bijdrage van de visserij 

aan de voedselzekerheid; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. benadrukt het belang van duurzame 

visserij, in de EU en daarbuiten, als enige 

manier om een toekomst te verzekeren 

voor kustgemeenschappen, 

werkgelegenheid in de visserij en de 

bijdrage van de visserij aan de 

voedselzekerheid; 

2. benadrukt dat de bevordering door de 

EU en haar partners van in 

maatschappelijk, economisch en 

milieuopzicht duurzame visserij op basis 

van transparantie en de participatie van 

niet-gouvernementele belanghebbenden, 

met name de beroepsvissers die voor hun 

levensonderhoud afhankelijk zijn van 

visserij, de enige manier is om een 

toekomst te verzekeren voor 

kustgemeenschappen, werkgelegenheid in 

de visserij en de bijdrage van de visserij 

aan de voedselzekerheid en de nationale 

economieën; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 2 bis. onderstreept dat de instandhouding 

van de geldende visserijovereenkomsten 

en het zoeken van nieuwe visserijkansen 

in derde landen een prioritaire 

doelstelling van het externe visserijbeleid 

zou moeten zijn, en onderkent dat 

wanneer de vloot van de EU ophoudt de 

visgronden van een derde land te 

bevissen, deze vangstmogelijkheden 

normaliter worden verdeeld over andere 

vloten die instandhoudings-, beheers- en 

duurzaamheidsnormen hanteren die ver 

onder het niveau liggen van de normen 

die de EU aanbeveelt en verdedigt; 

Or. es 

 

Amendement  61 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 ter. erkent dat duurzame visserij, zowel 

binnen als buiten de communautaire 

wateren, de basis vormt voor de 

levensvatbaarheid van de Europese 

vissersvloot en visserijsector; wijst erop 

dat deze sociaaleconomische 

levensvatbaarheid een integraal onderdeel 

van het handelsbeleid van de EU moet 

zijn om te voorkomen dat de Europese 

vloot wordt vervangen door minder 

duurzame vloten van buiten de EU; 

Or. es 

 

Amendement  62 

Linnéa Engström 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 quater. wijst erop dat de milieunormen 

die op de externe dimensie moeten worden 

toegepast de voorzorgsbenadering en de 

op het ecosysteem gebaseerde benadering 

van visserijbeheer omvatten, om de 

visbestanden te herstellen en boven een 

niveau te houden dat de maximale 

duurzame opbrengst kan opleveren, voor 

zover mogelijk in 2015, en uiterlijk in 

2020; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 quinquies. wijst erop dat de 

milieunormen die ook op de externe 

visserij van de EU moeten worden 

toegepast de uitvoering van de op het 

ecosysteem gebaseerde benadering van 

visserijbeheer en de voorzorgsbenadering 

omvatten, om de geëxploiteerde 

visbestanden te herstellen en boven een 

niveau te houden dat in 2015 voor zover 

mogelijk de maximale opbrengst kan 

opleveren, en uiterlijk in 2020 voor alle 

visbestanden; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 2 sexies. erkent dat duurzame visserij, 

zowel in de interne als de externe 

dimensie van het GVB, de basis vormt 

voor de waarborging van de 

levensvatbaarheid voor de Europese 

vissersvloten en visserijsector. 

Sociaaleconomische duurzaamheid moet 

deel uitmaken van het handelsbeleid van 

de EU om te voorkomen dat Europese 

vissersvloten vervangen worden door niet 

uit de EU afkomstige vissersvloten met 

lagere sociale en arbeidsnormen; 

Or. en 

 

Amendement  65 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van het GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); merkt op dat deze 

evenwichtigheid ook tot uiting dient te 

komen in de handelsovereenkomsten van 

de EU met derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  66 

Liadh Ní Riada 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van het GVB moeten 

zorgen voor en gericht moeten zijn op een 

gelijke relatie tussen de EU en haar 

partners wereldwijd, met name 

ontwikkelingslanden, hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's), met als doel lokale 

visserijondernemingen en lokale sociale 

economieën te ontwikkelen, en illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde visserij 

(IOO-visserij) door commerciële en 

industriële vaartuigen die in de eerste 

plaats verantwoordelijk zijn voor 

overgeëxploiteerde visbestanden en 

economische verliezen, tegen te gaan en te 

beëindigen; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van het GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilaterale 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij (PODV's) of 

multilaterale ROVB's; 

Or. en 
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Amendement  68 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU, de lidstaten en haar partners 

wereldwijd, hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

Or. pt 

 

Amendement  69 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van het GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige en wederzijds 

voordelige betrekkingen tussen de EU en 

haar partners wereldwijd, hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

Or. en 

 

Amendement  70 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 
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Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van de GVB gebaseerd 

moeten zijn op evenwichtige betrekkingen 

tussen de EU en haar partners wereldwijd, 

hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

3. onderstreept dat alle aspecten van de 

externe dimensie van het GVB gemaakt 

moeten worden op basis van gelijke 

betrekkingen tussen de EU en haar partners 

wereldwijd, hetzij bilateraal 

(partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij) of multilateraal 

(ROVB's); 

Or. en 

 

Amendement  71 

Younous Omarjee 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. roept de Commissie op in haar 

beraadslagingen over de vaststelling van 

haar externe visserijstrategie ook 

rekening te houden met de ultraperifere 

gebieden in de drie oceanen die zich op 

grote afstand van het Europees vasteland 

bevinden, en deze gebieden volledig op te 

nemen in de visserijovereenkomsten die 

zij sluit met partners uit deze regio's; 

Or. fr 

 

Amendement  72 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 ter. benadrukt dat door de EU gesteunde 

externe activiteiten, overeenkomsten en 

projecten op een volledig transparante en 
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participatieve wijze moeten worden 

uitgevoerd; 

Or. en 

 

Amendement  73 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 quater. overwegende dat de 

mogelijkheden om plaatselijke zeelieden 

aan te monsteren op vissersvaartuigen 

van de EU in aanmerking moeten worden 

genomen in de gesloten protocollen en 

terdege moeten worden verkend; 

Or. pt 

 

Amendement  74 

Peter van Dalen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 bis. Onderkent de belangrijke rol die 

PODV´s spelen bij de duurzame 

exploitatie van de natuurlijke 

hulpbronnen van de partnerlanden en de 

bijdrage die deze PODV´s leveren aan de 

voedselvoorziening van met name de 

Afrikaanse kustgebieden; 

Or. nl 

 

Amendement  75 

Lidia Senra Rodríguez 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 

zorgen dat onderhandelingen op voet van 

gelijkheid worden gevoerd en af te zien 

van elke poging om druk uit te oefenen 

met het oogmerk haar voorwaarden op te 

leggen; 

Or. es 

 

Amendement  76 

Lidia Senra Rodríguez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quater. verzoekt de Commissie om een 

daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de visserijsector van 

landen waarmee ze overeenkomsten sluit, 

met als uitgangspunt dat prioriteit moet 

worden gegeven aan de eigen 

voedselvoorziening van deze landen; 

Or. es 

 

Amendement  77 

Lidia Senra Rodríguez 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 4 quinquies. verzoekt de Commissie om 

geen hervormingen op te leggen die leiden 

tot de sloop van vissersvaartuigen van 

deze landen;  
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Or. es 

 

Amendement  78 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

EU de hoogste sociale en milieueisen moet 

vaststellen en bevorderen en strikte en 

doeltreffende controle- en 

inspectiemaatregelen moet treffen, en in al 

haar activiteiten transparantie moet 

betrachten; 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

EU haar sociale en milieunormen moet 

bevorderen en strikte en doeltreffende 

controle- en inspectiemaatregelen moet 

treffen, en in al haar activiteiten 

transparantie moet betrachten teneinde 

evenwichtige concurrentievoorwaarden in 

de EU-markt te waarborgen; 

Or. es 

 

Amendement  79 

Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

EU de hoogste sociale en milieueisen moet 

vaststellen en bevorderen en strikte en 

doeltreffende controle- en 

inspectiemaatregelen moet treffen, en in al 

haar activiteiten transparantie moet 

betrachten; 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

EU de hoogste sociale en milieueisen moet 

vaststellen en bevorderen en strikte en 

doeltreffende controle- en 

inspectiemaatregelen moet treffen, en in al 

haar activiteiten transparantie moet 

betrachten; moedigt in dit verband ertoe 

aan de bestaande wetgeving inzake 

drijvend afval uit visserijactiviteiten en de 

bescherming van het mariene ecosysteem 

te verbeteren en aan te vullen; 
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Or. it 

 

Amendement  80 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

EU de hoogste sociale en milieueisen moet 

vaststellen en bevorderen en strikte en 

doeltreffende controle- en 

inspectiemaatregelen, en in al haar 

activiteiten transparantie moet betrachten; 

5. benadrukt dat voor haar externe 

visserijgerelateerde activiteiten (vangst, 

verwerking en op de markt brengen), de 

door de EU vastgestelde sociale en 

milieunormen moeten worden nageleefd, 

als garantie voor een strikte en 

doeltreffende controle en inspectie, en dat 

in al haar activiteiten transparantie moet 

worden gewaarborgd; 

Or. es 

 

Amendement  81 

Sylvie Goddyn 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst opnieuw op de noodzaak van 

betere wetenschappelijke informatie en 

vangst- en inspanningsgegevens met 

betrekking tot visserij buiten de EU-

wateren, met name in de wateren van 

bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden; merkt op dat er 

ruimte is voor financiering van de 

verzameling van dergelijke gegevens en 

verbeterde wetenschappelijke analyses, 

door middelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn uit hoofde van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling; 

6. wijst opnieuw op de noodzaak van 

betere wetenschappelijke informatie en 

vangst- en inspanningsgegevens met 

betrekking tot visserij buiten de EU-

wateren, met name in de wateren van 

bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden; merkt op dat er 

ruimte is voor financiering van de 

verzameling van dergelijke gegevens en 

verbeterde wetenschappelijke analyses, 

door middelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn uit hoofde van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling; merkt op dat de 
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kuststaten in ontwikkeling die 

overeenkomsten met de Europese Unie 

hebben gesloten, gegevens dienen te 

verstrekken over de activiteiten van de 

vloten van derde landen die ook in hun 

wateren actief zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  82 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst opnieuw op de noodzaak van 

betere wetenschappelijke informatie en 

vangst- en inspanningsgegevens met 

betrekking tot visserij buiten de EU-

wateren, met name in de wateren van 

bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden; merkt op dat er 

ruimte is voor financiering van de 

verzameling van dergelijke gegevens en 

verbeterde wetenschappelijke analyses, 

door middelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn uit hoofde van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling; 

6. wijst opnieuw op de noodzaak van 

betere wetenschappelijke informatie over 

de status van bestanden en van de 

verzameling van vangst- en 

inspanningsgegevens met betrekking tot 

visserij buiten de EU-wateren, met name in 

de wateren van bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden; merkt op dat er 

ruimte is voor financiering van de 

verzameling van dergelijke gegevens en 

verbeterde wetenschappelijke analyses, 

door middelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn uit hoofde van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees 

Ontwikkelingsfonds; 

Or. es 

 

Amendement  83 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

6. wijst opnieuw op de noodzaak van 6. wijst opnieuw op de noodzaak om te 
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betere wetenschappelijke informatie en 

vangst- en inspanningsgegevens met 

betrekking tot visserij buiten de EU-

wateren, met name in de wateren van 

bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden; merkt op dat er 

ruimte is voor financiering van de 

verzameling van dergelijke gegevens en 

verbeterde wetenschappelijke analyses, 

door middelen te gebruiken die 

beschikbaar zijn uit hoofde van het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en 

visserij en het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling; 

blijven beschikken over de beste 
wetenschappelijke informatie en vangst- en 

inspanningsgegevens met betrekking tot 

visserij buiten de EU-wateren, met name in 

de wateren van bepaalde aan zee grenzende 

ontwikkelingslanden, en om daarvoor 

middelen te gebruiken die beschikbaar zijn 

uit hoofde van het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij en het 

Europees Ontwikkelingsfonds; 

Or. es 

 

Amendement  84 

Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 bis. merkt op dat volgens het recente 

verslag van de Europese Rekenkamer 

over de partnerschapsovereenkomsten 

inzake visserij, overwegende dat een van 

de voornaamste doelstellingen van de 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij is dat alleen overschotten van 

visbestanden worden gevangen, dit zeer 

moeilijk realiseerbaar is: "omdat 

betrouwbare informatie ontbreekt over de 

visbestanden en de activiteiten van de 

nationale visserijvloot en van andere 

buitenlandse schepen die eveneens 

toegang hebben gekregen van de 

partnerlanden"; benadrukt in dat opzicht 

het belang van betrouwbare 

wetenschappelijke gegevens en 

onafhankelijke evaluaties achteraf van de 

doeltreffendheid van 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij. 
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Or. en 

 

Amendement  85 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 ter. pleit voor een betere koppeling 

tussen de sectorale steun die in het kader 

van de visserijovereenkomst wordt 

verleend, en de instrumenten die in het 

kader van ontwikkelingssamenwerking 

beschikbaar zijn, met name het Europees 

Ontwikkelingsfonds (EOF); 

Or. pt 

 

Amendement  86 

Ian Hudghton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quater. wijst erop dat de 

basisverordening van het GVB vereist dat 

er op het niveau van de Unie 

inspanningen worden verricht om toezicht 

te houden op de activiteiten van 

vissersvaartuigen uit de Unie die buiten 

het kader van 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij actief zijn buiten de 

wateren van de Unie; verzoekt de 

Commissie regelmatig updates te 

verstrekken over welke inspanningen er 

op die gebied worden verricht; 

Or. en 
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Amendement  87 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 quinquies. dringt erop aan dat de EU 

door middel van haar PODV's en haar 

werk in ROVB's de harmonisatie van de 

toegangsvoorwaarden voor alle 

buitenlandse vloten tot Afrikaanse 

wateren moet bevorderen voor tonijn en 

kleine pelagische en demersale soorten, 

met als doel gunstige omstandigheden te 

creëren voor vissers die op een duurzame 

en verantwoordelijke manier werken; 

Or. en 

 

Amendement  88 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 sexies. vindt het belangrijk dat het door 

de Unie uitgevoerde wetenschappelijke 

onderzoek relevante landen omvat; De 

Unie moet bijdragen aan de ontwikkeling 

van endogene wetenschappelijke 

capaciteiten in derde landen en gebieden; 

Or. en 

 

Amendement  89 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 septies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 6 septies. vraagt om een toename van 

onafhankelijke programma's van 

waarnemers die bijdragen aan het toezicht 

op de visserij en de verzameling van 

wetenschappelijke gegevens; 

Or. en 

 

Amendement  90 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 6 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 6 octies. dringt erop aan dat de EU door 

middel van haar PODV's en haar werk in 

ROVB's de harmonisatie van de 

toegangsvoorwaarden voor alle 

buitenlandse vloten tot Afrikaanse 

wateren moet bevorderen om te vissen op 

tonijn en kleine pelagische en demersale 

soorten, met als doel gunstige 

omstandigheden te creëren voor vissers 

die duurzaam en verantwoordelijk 

werken; 

Or. en 

 

Amendement  91 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is ervan overtuigd dat duurzame en 

billijke exploitatie van 

grensoverschrijdende en over grote 

afstanden trekkende visbestanden 

7. is ervan overtuigd dat duurzame en 

billijke exploitatie van 

grensoverschrijdende en over grote 

afstanden trekkende en gedeelde 
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uitsluitend door middel van regionaal 

visserijbeheer kan worden ontwikkeld; 

visbestanden zoals aanbevolen door het 

VN-Zeerechtverdrag uitsluitend door 

middel van regionaal visserijbeheer kan 

worden ontwikkeld (met inbegrip van de 

oprichting van regionale programma's 

van waarnemers, regionale inspectie- en 

controlesystemen in havens en op zee, 

enz.); 

Or. en 

 

Amendement  92 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. is ervan overtuigd dat duurzame en 

billijke exploitatie van 

grensoverschrijdende en over grote 

afstanden trekkende visbestanden 

uitsluitend door middel van regionaal 

visserijbeheer kan worden ontwikkeld; 

7. is ervan overtuigd dat duurzame en 

billijke exploitatie van 

grensoverschrijdende en over grote 

afstanden trekkende visbestanden 

uitsluitend door middel van regionaal 

visserijbeheer kan worden ontwikkeld, met 

inbegrip van programma's van 

waarnemers en inspectie- (in havens en 

op zee) en controlesystemen op regionaal 

niveau; 

Or. en 

 

Amendement  93 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 bis. erkent dat goed bestuur op 

internationaal niveau alleen kan worden 

gepredikt door het goede voorbeeld te 

geven, reden waarom de sociale en 

milieunormen van de EU als referentie 
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moeten dienen voor de verbetering van de 

normen in het kader van de ROVB's en 

op alle andere vloten moeten worden 

toegepast; 

Or. es 

 

Amendement  94 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 7 ter. erkent dat internationaal goed 

bestuur alleen gevoerd kan worden door 

bijvoorbeeld op vissersvloten van de EU 

de hoogste sociale en milieueisen toe te 

passen en dat onder de aandacht te 

brengen als referentie voor het verbeteren 

van de internationale normen binnen de 

ROVB's, zodat ze kunnen worden 

uitgebreid naar de vissersvloten van 

buiten de EU; 

Or. en 

 

Amendement  95 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 bis. erkent dat de Algemene 

Visserijcommissie voor de Middellandse 

Zee (GFCM) een belangrijke rol speelt bij 

de vaststelling van een algemeen kader 

van gedeelde regels en bij de waarborging 

van de volledige tenuitvoerlegging ervan 

door alle landen aan de Middellandse Zee 

die hieraan deelnemen; 
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Or. it 

 

Amendement  96 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 ter. vraagt de Commissie meer 

begrotingsmiddelen toe te wijzen aan de 

ROVB's, aangezien zij een sleutelrol 

vervullen bij de bestrijding van illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde 

visserij; 

Or. es 

 

Amendement  97 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 8 quater. stelt vast dat de Europese vissers 

de verschillende regels voor 

communautaire en niet-communautaire 

vloten die in dezelfde visserijgebieden 

actief zijn, al geruime tijd als een groot 

probleem ondervinden; is van mening dat 

door deze verschillen een 

concurrentiekloof ontstaat tussen de 

betrokken bedrijven en tegelijkertijd de 

duurzaamheid van de vangst van gedeelde 

soorten op de lange termijn in gevaar 

wordt gebracht; 

Or. it 
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Amendement  98 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is, met 

name voor de visbestanden van kleine 

pelagische soorten in West-Afrika, zoals 

vermeld in het recente advies van het 

Internationaal Hof voor het recht van de 

zee4; 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is; 

__________________  

4 Advies van het Internationaal Hof voor 

het recht van de zee van 2 april 2015, in 

antwoord op het verzoek van de 

Subregionale commissie visserij (SRFC) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/docu

ments/cases/case_no.21/advisory_opinion/

C21_AdvOp_02.04.pdf. 

 

Or. es 

 

Amendement  99 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is, met 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is, met 
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name voor de visbestanden van kleine 

pelagische soorten in West-Afrika, zoals 

vermeld in het recente advies van het 

Internationaal Hof voor het recht van de 

zee4; 

name voor de visbestanden van kleine 

pelagische soorten in West-Afrika gezien 

hun strategische belang voor de 

voedselzekerheid, zoals vermeld in het 

recente advies van het Internationaal Hof 

voor het recht van de zee4; 

__________________ __________________ 

4 Advies van het Internationaal Hof voor 

het recht van de zee van 2 april 2015, in 

antwoord op het verzoek van de 

Subregionale commissie visserij (SRFC) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/docu

ments/cases/case_no.21/advisory_opinion/

C21_AdvOp_02.04.pdf. 

4 Advies van het Internationaal Hof voor 

het recht van de zee van 2 april 2015, in 

antwoord op het verzoek van de 

Subregionale commissie visserij (SRFC) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/docu

ments/cases/case_no.21/advisory_opinion/

C21_AdvOp_02.04.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is, met 

name voor de visbestanden van kleine 

pelagische soorten in West-Afrika, zoals 

vermeld in het recente advies van het 

Internationaal Hof voor het recht van de 

zee4; 

9. stelt met bezorgdheid vast dat bepaalde 

andere visserijen, met name voor gedeelde 

bestanden die niet op volle zee 

aangetroffen worden, nog niet over een 

effectief platform beschikken voor 

regionale samenwerking en beheer; is van 

mening dat dit een ernstig probleem is, met 

name voor de visbestanden van kleine 

pelagische soorten in West-Afrika gezien 

hun strategische belang voor de 

voedselzekerheid, zoals vermeld in het 

recente advies van het Internationaal Hof 

voor het recht van de zee4; 

__________________ __________________ 

4 Advies van het Internationaal Hof voor 

het recht van de zee van 2 april 2015, in 

antwoord op het verzoek van de 

Subregionale commissie visserij (SRFC) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/docu

ments/cases/case_no.21/advisory_opinion/

4 Advies van het Internationaal Hof voor 

het recht van de zee van 2 april 2015, in 

antwoord op het verzoek van de 

Subregionale commissie visserij (SRFC) 

https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/docu

ments/cases/case_no.21/advisory_opinion/
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C21_AdvOp_02.04.pdf. C21_AdvOp_02.04.pdf. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 bis. dringt er bij de EU op aan dialoog 

en samenwerking met derde landen te 

bevorderen, om ervoor te zorgen dat zij de 

beginselen van het gemeenschappelijk 

visserijbeleid van de EU waarderen, en 

om toe te zien op de naleving van de 

regels ervan; 

Or. en 

 

Amendement  102 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 ter. is ervan overtuigd dat de EU, voor 

zover vissersvloten van de EU toegang 

hebben tot andere visserijtakken (bv. 

demersale visserij), op iedereen van 

toepassing zijnde maatregelen moet 

stimuleren om de harmonie tussen de 

industriële en de ambachtelijke 

vissersvloten te waarborgen, waarvoor een 

zonesysteem nodig kan zijn waarmee de 

lokale ambachtelijke visserijsector 

beschermd kan worden; 

Or. en 
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Amendement  103 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 quater. is ervan overtuigd dat de EU, 

voor zover vaartuigen van de EU toegang 

hebben tot visbestanden die ook door de 

nationale vissersvloten van het derde land 

worden bevist, algemeen toepasselijke 

maatregelen moet stimuleren om de 

harmonie tussen industriële en 

ambachtelijke vloten te waarborgen, 

waarvoor een zonesysteem nodig kan zijn 

dat bescherming biedt aan de visgronden 

waarin gevist wordt door de ambachtelijke 

sector; 

Or. en 

 

Amendement  104 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 9 quinquies. vraagt om meer onderzoeken 

naar en een betere bescherming van 

diepzeesoorten en -habitats, voornamelijk 

diegene die zeer kwetsbaar of 

fundamenteel voor de duurzaamheid van 

het ecosysteem op lange termijn zijn; 

Or. en 

 

Amendement  105 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 
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Ontwerpresolutie Amendement 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; 

10. spoort de Commissie aan een 

evenwichtige verdeling van de 

toewijzingen van toegang in ROVB's te 

bevorderen, waarbij rekening wordt 

gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van 

ontwikkelingslanden om hun eigen visserij 

te ontwikkelen; wijst erop dat deze 

verdeling zodanig moet zijn dat de 

Europese Unie niet de enige 

overeenkomstsluitende partij is die 

stelselmatig een deel van haar quota moet 

opgeven; 

Or. es 

 

Amendement  106 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; 

10. dringt er bij de Commissie op aan een 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen op basis van de 

door de ROVB's vastgestelde 

toewijzingscriteria, waarbij rekening wordt 

gehouden met het economische en/of 

sociale belang van de visserij voor in 

aanmerking komende partijen waarvan de 

vissersvaartuigen op traditionele wijze 

vissen, evenals met het streven van 

ontwikkelingslanden om hun eigen visserij 

te ontwikkelen; 

Or. es 

 

Amendement  107 

Daciana Octavia Sârbu 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de gevolgen voor de 

maatschappij, het milieu en de 

voedselzekerheid en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; 

Or. en 

 

Amendement  108 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; 

10. spoort de Commissie aan een billijker 

verdeling van de toewijzingen van toegang 

in ROVB's te bevorderen, waarbij rekening 

wordt gehouden met de sociale en 

milieugevolgen en het streven van landen 

om hun eigen visserij te ontwikkelen; wijst 

erop dat alle nieuwe toewijzingen van 

toepassing moeten zijn op alle vloten, 

zowel verre visserijvloten als nationale 

vloten; 

Or. en 

 

Amendement  109 

Liadh Ní Riada 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. vraagt om billijkere en duurzame 
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partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij die het inkomen van 

visserijgemeenschappen en hun sociale 

economieën beschermen; 

Or. en 

 

Amendement  110 

Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 ter. roept de Commissie op ervoor te 

zorgen dat de lokale kustvisserij in 

ultraperifere regio's van de EU niet 

benadeeld wordt door 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij; 

Or. de 

Amendement  111 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

11. is ingenomen met het voorschrift in de 

basisverordening dat aan alle buitenlandse 

vloten die in een land actief zijn waarmee 

de EU een partnerschapsovereenkomst 

inzake duurzame visserij (PODV) heeft 

afgesloten, soortgelijke voorwaarden voor 

toegang moeten worden gesteld die 

duurzame visserijen bevorderen, wat een 

belangrijke maatregel is om ervoor te 

zorgen dat voor andere vloten van verre 

visserij dezelfde EU-normen gelden, in 

plaats van dat deze normen door die vloten 

worden ondergraven; moedigt de 

Commissie aan om aan dit voorschrift 

11. is ingenomen met het voorschrift in de 

basisverordening dat voor alle buitenlandse 

vloten die in een land actief zijn waarmee 

de EU een partnerschapsovereenkomst 

inzake duurzame visserij (PODV) heeft 

afgesloten, soortgelijke voorwaarden voor 

toegang moeten gelden die duurzame 

visserijen bevorderen, wat een belangrijke 

maatregel is om ervoor te zorgen dat voor 

andere vloten van verre visserij dezelfde 

EU-normen gelden, in plaats van dat deze 

normen door die vloten worden 

ondergraven; moedigt de Commissie aan 

om aan dit voorschrift strikt de hand te 
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strikt de hand te houden; houden; 

Or. en 

 

Amendement  112 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt met PODV's ervoor te zorgen 

dat de toegang van verre zeevisserijvloten 

beperkt blijft tot het overschot, zoals in de 

GVB wordt voorgeschreven, en 

preferentiële toegang verleend wordt aan 

vloten die van de beste sociale en 

milieupraktijken gebruikmaken; 

12. verzoekt met PODV's ervoor te zorgen 

dat de toegang van verre zeevisserijvloten 

beperkt blijft tot het overschot, zoals in de 

GVB wordt voorgeschreven, en 

preferentiële toegang verleend wordt aan 

vloten die van de beste sociale en 

milieupraktijken gebruikmaken voor de 

betreffende zone en visbestanden; 

Or. fr 

 

Amendement  113 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt met PODV's ervoor te zorgen 

dat de toegang van verre zeevisserijvloten 

beperkt blijft tot het overschot, zoals in de 

GVB wordt voorgeschreven, en 

preferentiële toegang verleend wordt aan 

vloten die van de beste sociale en 

milieupraktijken gebruikmaken; 

12. verzoekt met PODV's ervoor te zorgen 

dat de toegang van verre zeevisserijvloten 

beperkt blijft tot het overschot, zoals in het 

VN-Zeerechtverdrag en het GVB wordt 

voorgeschreven, en preferentiële toegang 

verleend wordt aan vloten die van de beste 

sociale en milieupraktijken gebruikmaken; 

Or. en 

 

Amendement  114 

Izaskun Bilbao Barandica 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. verzoekt met PODV's ervoor te zorgen 

dat de toegang van verre zeevisserijvloten 

beperkt blijft tot het overschot, zoals in de 

GVB wordt voorgeschreven, en 

preferentiële toegang verleend wordt aan 

vloten die van de beste sociale en 

milieupraktijken gebruikmaken; 

12. verzoekt met PODV's ervoor te blijven 

zorgen dat de toegang van verre 

zeevisserijvloten beperkt blijft tot het 

overschot, zoals in het GVB wordt 

voorgeschreven, en preferentiële toegang 

verleend wordt aan vloten die van de beste 

sociale en milieupraktijken gebruikmaken; 

Or. es 

 

Amendement  115 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 bis. is bezorgd over de mogelijke 

onderbreking van de visserijactiviteiten 

tussen twee protocollen, wanneer de 

onderhandelingen over een nieuw 

protocol lang aanslepen; verzoekt de 

Commissie de exploitanten juridische en 

economische zekerheid te bieden door 

voortzetting van de visserijactiviteiten 

tussen twee protocollen te garanderen; 

Or. fr 

 

Amendement  116 

Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 ter. erkent het belang van de 
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totstandbrenging van een breder kader 

met ontwikkelingslanden dat niet alleen 

visserij omvat, maar ook de voorafgaande 

en nakomende gebieden van de 

toeleveringsketen; 

Or. en 

 

Amendement  117 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 quater. moedigt de EU aan geen 

onderhandelingen over PODV's aan te 

gaan met landen waar corruptie 

geaccepteerd wordt; 

Or. en 

 

Amendement  118 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 quinquies. erkent de noodzaak om een 

breder kader met ontwikkelingslanden te 

ontwikkelen dat visserij omvat samen met 

andere ontwikkelingsgerelateerde 

onderwerpen; 

Or. en 

 

Amendement  119 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 sexies. vraagt om de handhaving van 

methodologieën die een deugdelijk en 

transparant gebruik van de middelen van 

de Unie waarborgen; 

Or. en 

 

Amendement  120 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 12 septies. acht het van belang dat 

visvergunningen erkend worden via de 

diplomatieke kanalen; 

Or. en 

 

Amendement  121 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselvoorziening, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; merkt 

op dat dit de rol die de industriële visserij 

speelt bij het garanderen van de 

sociaaleconomische ontwikkeling van 

kustgebieden en de voorziening met 

visserijproducten onverlet laat; 
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Or. es 

 

Amendement  122 

Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; 

13. erkent het belang van visserij voor 

ontwikkelingslanden, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; dringt 

evenwel aan op grondige controles met 

betrekking tot de voedselveiligheid van de 

uit die landen afkomstige producten; 

Or. it 

 

Amendement  123 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; 

13. erkent het belang van 

visserijovereenkomsten voor de 

ontwikkeling van landen, en met name de 

ontwikkeling van kleinschalige visserij, 

infrastructuur, de lokale industriële sector 

en de lokale economie, en het scheppen 

van lokale werkgelegenheid, gelet op het 

feit dat tussen 50 % en 60 % van de 

werknemers burgers van kuststaten zijn 

en meer dan 70 % van de vangsten wordt 

verwerkt in fabrieken in deze landen; 

Or. es 

 



 

AM\1079040NL.doc 59/99 PE571.764v01-00 

 NL 

Amendement  124 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid voor 

mannen en vrouwen; 

Or. en 

 

Amendement  125 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid; 

13. erkent het belang van visserij voor de 

ontwikkeling van landen, met name 

kleinschalige visserij, vanwege de bijdrage 

aan de voedselzekerheid, de lokale 

economie en de werkgelegenheid voor 

zowel mannen als vrouwen; 

Or. en 

 

Amendement  126 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 bis. erkent de inspanningen van de 

Europese Unie voor de bestrijding van 

illegale, ongemelde en 
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ongereglementeerde visserij in 

internationale wateren door te eisen dat 

alleen vangsten die strikt aan de Europese 

normen en de regelgeving van regionale 

visserijorganisaties voldoen op de markt 

van de EU mogen worden aangeboden; 

Or. es 

 

Amendement  127 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 13 ter. erkent het belang van de Europese 

markt voor visserij- en 

aquacultuurproducten en de centrale rol 

die de EU speelt als leidende markt in de 

wereld, waarbij zij haar 

verantwoordelijkheid uitoefent door te 

eisen dat het aanbod op de Europese 

markt uitsluitend van legale bronnen 

komt die zich houden aan de 

internationale regels die zijn aangenomen 

in de ROVB's. De toepassing van de IOO-

verordening moet verbeterd en 

transparanter worden om die doeltreffend 

te maken en het internationale beheer van 

de oceanen en zeeën te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt de grote rol die vrouwen 

spelen in de hele waardeketen, vanaf de 

14. benadrukt de grote rol die vrouwen 

spelen in de hele waardeketen, vanaf de 
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financiering tot en met het in de handel 

brengen van visproducten; is van mening 

dat deze activiteiten de economische en 

maatschappelijke positie van vrouwen 

versterken en een belangrijke rol spelen in 

het dichten van de genderkloof, en dringt 

erop aan dat in de betrekkingen van de EU 

met ontwikkelingslanden aan deze 

prioriteiten meer aandacht wordt besteed; 

financiering tot en met het in de handel 

brengen van visproducten; is van mening 

dat deze activiteiten de economische en 

maatschappelijke positie van vrouwen, die 

een cruciale rol spelen in de sector, 
versterken en dringt erop aan dat in de 

betrekkingen van de EU met 

ontwikkelingslanden aan deze prioriteiten 

meer aandacht wordt besteed; 

Or. es 

 

Amendement  129 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

14. benadrukt de grote rol die vrouwen 

spelen in de hele waardeketen, vanaf de 

financiering tot en met het in de handel 

brengen van visproducten; is van mening 

dat deze activiteiten de economische en 

maatschappelijke positie van vrouwen 

versterken en een belangrijke rol spelen in 

het dichten van de genderkloof, en dringt 

erop aan dat in de betrekkingen van de EU 

met ontwikkelingslanden aan deze 

prioriteiten meer aandacht wordt besteed; 

14. benadrukt het belang van de integratie 

van vrouwen in de hele waardeketen, vanaf 

de financiering tot en met het verwerken 

en/of in de handel brengen van 

visproducten; is van mening dat het 

bevorderen van de toegang van vrouwen 

tot deze activiteiten hun economische en 

maatschappelijke positie zou versterken, 

hetgeen een belangrijke rol zou spelen in 

het dichten van de genderkloof; dringt erop 

aan dat in de betrekkingen van de EU met 

ontwikkelingslanden meer aandacht wordt 

besteed aan prioriteiten op het gebied van 

gelijkheid; 

Or. es 

 

Amendement  130 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 14 bis. is verheugd over het feit dat in de 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij een clausule inzake 

ILO-normen en een 

mensenrechtenclausule zijn opgenomen, 

en dat daarin met name wordt verwezen 

naar de artikelen 9 en 96 van de 

Overeenkomst van Cotonou; roept de 

Commissie op bijzondere aandacht te 

besteden aan de arbeidsomstandigheden 

in de visserijsector van de partnerlanden 

van de Unie; 

Or. fr 

 

Amendement  131 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 ter. wijst erop hoe belangrijk het is dat 

in het kader van de 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij het scheppen van lokale 

werkgelegenheid in de visserijsector van 

de partnerlanden van de Unie wordt 

bevorderd; verzoekt de Unie erop toe te 

zien dat de verplichting voor Europese 

reders om lokale vissers in te zetten wordt 

nageleefd, en de Europese reders ertoe 

aan te moedigen hun vangsten in de 

partnerlanden voor eerste verwerking aan 

te landen; 

Or. fr 

 

Amendement  132 

Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 14 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 14 quater. onderstreept de noodzaak om 

sectorale steun te verlenen ter bevordering 

van de lokale ontwikkeling via een grotere 

verzelfstandiging van de visserij in de 

partnerlanden en daartoe met name de 

duurzame aquacultuur te versterken, de 

ambachtelijke visserij te behouden en te 

ontwikkelen, de wetenschappelijke kennis 

over de visbestanden te verbeteren en 

particuliere initiatieven van lokale 

actoren te versterken; verzoekt de Unie 

om via de partnerschapsovereenkomsten 

inzake duurzame visserij goed bestuur en 

met name goed beheer van 

overheidsinkomsten uit visserij en 

financiële tegenprestaties aan te 

moedigen; 

Or. fr 

 

Amendement  133 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de EU derde landen 

waarmee zij een 

partnerschapsovereenkomst inzake 

visserij sluit dient aan te moedigen een 

regelgevend kader tot stand te brengen 

voor joint ventures met EU- en andere 

belangen in de vangst-, verwerkings- en 

verkoopsectoren; is van mening dat een 

dergelijk kader de beste manier is om 

ervoor te zorgen dat joint ventures worden 

opgezet en uitgevoerd overeenkomstig 

strenge duurzaamheids- en 

transparantienormen zoals die door het 

herziene GVB bevorderd worden, 

Schrappen 
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waardoor ook meer rechtszekerheid aan 

EU-belangen geboden wordt bij de 

ondersteuning van de ontwikkeling van 

duurzame visserij in derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  134 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de EU derde landen 

waarmee zij een 

partnerschapsovereenkomst inzake visserij 

sluit dient aan te moedigen een 

regelgevend kader tot stand te brengen 

voor joint ventures met EU- en andere 

belangen in de vangst-, verwerkings- en 

verkoopsectoren; is van mening dat een 

dergelijk kader de beste manier is om 

ervoor te zorgen dat joint ventures worden 

opgezet en uitgevoerd overeenkomstig 

strenge duurzaamheids- en 

transparantienormen zoals die door het 

herziene GVB bevorderd worden, 

waardoor ook meer rechtszekerheid aan 

EU-belangen geboden wordt bij de 

ondersteuning van de ontwikkeling van 

duurzame visserij in derde landen; 

15. is van mening dat de EU derde landen, 

om te beginnen derde landen waarmee zij 

een partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij sluit, dient aan te 

moedigen een regelgevend kader tot stand 

te brengen voor joint ventures met EU- en 

andere belangen in de vangst-, 

verwerkings- en verkoopsectoren; is van 

mening dat een dergelijk kader de beste 

manier is om ervoor te zorgen dat joint 

ventures worden opgezet en uitgevoerd 

overeenkomstig strenge duurzaamheids- en 

transparantienormen zoals die door het 

herziene GVB bevorderd worden, 

waardoor ook meer rechtszekerheid aan 

EU-belangen geboden wordt bij de 

ondersteuning van de ontwikkeling van 

duurzame visserij in derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  135 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

15. is van mening dat de EU derde landen 15. is van mening dat de EU derde landen 
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waarmee zij een 

partnerschapsovereenkomst inzake 

visserij sluit dient aan te moedigen een 

regelgevend kader tot stand te brengen 

voor joint ventures met EU- en andere 

belangen in de vangst-, verwerkings- en 

verkoopsectoren; is van mening dat een 

dergelijk kader de beste manier is om 

ervoor te zorgen dat joint ventures worden 

opgezet en uitgevoerd overeenkomstig 

strenge duurzaamheids- en 

transparantienormen zoals die door het 

herziene GVB bevorderd worden, 

waardoor ook meer rechtszekerheid aan 

EU-belangen geboden wordt bij de 

ondersteuning van de ontwikkeling van 

duurzame visserij in derde landen; 

dient aan te moedigen een regelgevend 

kader tot stand te brengen voor joint 

ventures met EU- en andere belangen in de 

vangst-, verwerkings- en verkoopsectoren; 

is van mening dat een dergelijk kader de 

beste manier is om ervoor te zorgen dat 

joint ventures worden opgezet en 

uitgevoerd overeenkomstig strenge 

duurzaamheids- en transparantienormen 

zoals die door het herziene GVB bevorderd 

worden, waardoor ook meer 

rechtszekerheid aan EU-belangen geboden 

wordt bij de ondersteuning van de 

ontwikkeling van duurzame visserij in 

derde landen; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 bis. betreurt de kosten die ontstaan als 

gevolg van de onderbenutting van de 

referentiehoeveelheden die in bepaalde 

recente protocollen zijn voorzien; verzoekt 

de Commissie daarom het bedrag van de 

toegangsrechten sterker te koppelen aan 

de effectieve vangsten; 

Or. fr 

 

Amendement  137 

Marco Affronte 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 15 ter. betreurt het dat het Europees 

Parlement een beperkte rol heeft in de 

sluiting van de 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij door middel van slechts een 

goedkeuringsprocedure; is van mening 

dat het Europees Parlement een actievere 

rol zou moeten hebben en onmiddellijk en 

volledig moet worden ingelicht in alle 

fasen van de procedures met betrekking 

tot de partnerschapsovereenkomsten 

inzake visserij of de verlengingen 

daarvan, teneinde de transparantie en 

democratische verantwoordingsplicht van 

de protocollen te vergroten; 

Or. en 

 

Amendement  138 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quater. vraagt erom dat instrumenten 

voor de bescherming van werknemers en 

menswaardige arbeidsomstandigheden in 

Europese verordeningen inzake visserij 

(met name IAO-verdrag 188 inzake de 

arbeidsomstandigheden in de 

visserijsector) en in 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij worden opgenomen, om dezelfde 

arbeidsomstandigheden, dezelfde 

bescherming van de rechten van 

werknemers en dezelfde opleidingsniveaus 

te garanderen; 

Or. en 
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Amendement  139 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 15 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 15 quinquies. vraagt erom dat 

instrumenten voor de bescherming van 

werknemers en de waarborging van 

menswaardige arbeidsomstandigheden in 

Europese instrumenten inzake visserij, 

waaronder IAO-verdrag 188, en in 

PODV's worden opgenomen, om dezelfde 

arbeidsomstandigheden, bescherming en 

opleiding voor alle werknemers te 

garanderen; 

Or. en 

 

Amendement  140 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is verheugd over de 

transparantiebepalingen in het meest 

recente protocol met Mauritanië, waarin dit 

land zich verbindt alle overeenkomsten 

openbaar te maken met zowel staten als 

particuliere entiteiten waarbij toegang 

wordt verleend aan buitenlandse vaartuigen 

tot de exclusieve economische zone van 

Mauritanië; 

16. is verheugd over de 

transparantiebepalingen in het meest 

recente protocol met Mauritanië, waarin dit 

land zich verbindt alle overeenkomsten 

openbaar te maken met zowel staten als 

particuliere entiteiten waarbij toegang 

wordt verleend aan buitenlandse vaartuigen 

tot de exclusieve economische zone van 

Mauritanië; Transparantiebepalingen 

moeten worden uitgebreid naar alle 

PODV's; 

Or. en 

 

Amendement  141 

Linnéa Engström 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. is verheugd over de 

transparantiebepalingen in het meest 

recente protocol met Mauritanië, waarin dit 

land zich verbindt alle overeenkomsten 

openbaar te maken met zowel staten als 

particuliere entiteiten waarbij toegang 

wordt verleend aan buitenlandse vaartuigen 

tot de exclusieve economische zone van 

Mauritanië; 

16. is verheugd over de 

transparantiebepalingen in het meest 

recente protocol met Mauritanië, waarin dit 

land zich verbindt alle overeenkomsten 

openbaar te maken met zowel staten als 

particuliere entiteiten waarbij toegang 

wordt verleend aan buitenlandse vaartuigen 

tot de exclusieve economische zone van 

Mauritanië; dringt erop aan dat deze 

transparantiebepalingen in alle PODV's 

worden opgenomen; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 bis. benadrukt de noodzaak om de in 

de overeenkomst met Mauritanië 

opgenomen transparantiebepalingen uit te 

breiden naar alle visserijovereenkomsten 

met derde landen; 

Or. es 

 

Amendement  143 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 16 ter. is eveneens verheugd dat het met 
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Mauritanië gesloten protocol de Europese 

vloot prioritaire toegang tot de 

overschotbestanden van dat land verleent 

en spoort de Europese Commissie aan om 

dit als voorbeeld te gebruiken bij het 

onderhandelen over protocollen met 

andere derde landen, rekening houdend 

met de hoge duurzaamheidsnormen 

waaraan de communautaire vloot moet 

voldoen; 

Or. es 

 

Amendement  144 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. verzoekt om gedetailleerde informatie 

over de vangsten en activiteiten van 

vaartuigen die gemachtigd zijn in de 

Mauritaanse wateren te vissen en dat de 

daarmee samenhangende 

toegangsvoorwaarden voor het publiek 

beschikbaar zijn; spoort de Commissie aan 

ervoor te zorgen dat soortgelijke 

bepalingen worden opgenomen in andere 

toekomstige protocollen, waardoor een 

veel grotere transparantie inzake de totale 

visserijinspanning en 
toegangsvoorwaarden tot stand komt; 

17. spoort de Commissie aan ervoor te 

zorgen dat er bepalingen worden 

opgenomen inzake gedetailleerde 

informatie over de vangsten en activiteiten 

van vaartuigen die gemachtigd zijn in de 

wateren van derde landen te vissen; 

Or. es 

 

Amendement  145 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 
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Ontwerpresolutie Amendement 

17. verzoekt om gedetailleerde informatie 

over de vangsten en activiteiten van 

vaartuigen die gemachtigd zijn in de 

Mauritaanse wateren te vissen en dat de 

daarmee samenhangende 

toegangsvoorwaarden voor het publiek 

beschikbaar zijn; spoort de Commissie aan 

ervoor te zorgen dat soortgelijke 

bepalingen worden opgenomen in andere 

toekomstige protocollen, waardoor een 

veel grotere transparantie inzake de totale 

visserijinspanning en 

toegangsvoorwaarden tot stand komt; 

17. verzoekt de Commissie te zorgen voor 

meer transparantie ten aanzien van de 

vangsten en activiteiten van vaartuigen die 

gemachtigd zijn in de Mauritaanse wateren 

te vissen en de daarmee samenhangende 

toegangsvoorwaarden; spoort de 

Commissie aan ook te zorgen voor 

aanzienlijk meer transparantie bij andere 

protocollen ten aanzien van de totale 

visserijinspanning en 

toegangsvoorwaarden; 

Or. fr 

 

Amendement  146 

Remo Sernagiotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 bis. constateert dat er momenteel 

sprake is van conflicten in verband met de 

zogeheten "visoorlog" in het 

Middellandse Zeegebied waardoor schade 

wordt berokkend aan de Siciliaanse 

vissers die in de internationale wateren 

voor de kust van de landen van het 

zuidelijke Middellandse Zeegebied vissen; 

Or. it 

 

Amendement  147 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 ter (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 17 ter. is van mening dat de EU om 

conflicten te vermijden haar 

inspanningen in het Middellandse 

Zeegebied moet opvoeren en daartoe de 

aldaar op regionaal en subregionaal 

niveau actieve entiteiten moet erkennen; 

acht het derhalve nodig om onder meer 

via de regio's territoriale instanties op te 

richten die de belangen van de 

visserijsector kunnen vertegenwoordigen 

(clusters, districten, enz.) en die ook 

wetenschappelijke instituten omvatten als 

waarnemers die de kennis uit het 

bedrijfsleven kunnen overdragen aan de 

regio's ten zuiden van de Middellandse 

Zee; 

Or. it 

 

Amendement  148 

Remo Sernagiotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 quater. pleit ervoor de schade die de in 

het Middellandse Zeegebied actieve 

Europese vissers ten onrechte 

ondervinden door de "visoorlog", te 

erkennen en te vergoeden; 

Or. it 

 

Amendement  149 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 quinquies (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement 

 17 quinquies. stelt voor om de zuidelijke 

regio's van Europa een actieve rol te 

geven in de totstandbrenging van nieuwe 

handels- en 

partnerschapsovereenkomsten in de 

visserijsector teneinde de mediterrane 

visbestanden op een duurzame manier te 

beheren en te zorgen voor meer en 

nauwere samenwerking met de landen 

aan de zuidelijke oever van de 

Middellandse Zee, overeenkomstig de 

beginselen van de EU en van de blauwe 

economie; 

Or. it 

 

Amendement  150 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 17 sexies. acht het nodig om analyses, 

haalbaarheidsstudies en 

promotieactiviteiten voor de 

totstandbrenging van visserijclusters in de 

landen van Noord-Afrika te stimuleren; 

Or. it 

 

Amendement  151 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. moedigt andere derde landen aan ook 

over te gaan tot de publicatie van de 

Schrappen 
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voorwaarden van de met andere staten of 

particuliere entiteiten gesloten 

overeenkomsten, met inbegrip van de 

identiteit van vaartuigen die gemachtigd 

zijn om te vissen, hun activiteiten en hun 

vangsten; 

Or. es 

 

Amendement  152 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. moedigt andere derde landen aan ook 

over te gaan tot de publicatie van de 

voorwaarden van de met andere staten of 

particuliere entiteiten gesloten 

overeenkomsten, met inbegrip van de 

identiteit van vaartuigen die gemachtigd 

zijn om te vissen, hun activiteiten en hun 

vangsten; 

18. moedigt andere derde landen aan ook 

over te gaan tot de publicatie van de 

voorwaarden van de met andere staten of 

particuliere entiteiten gesloten 

overeenkomsten, met inbegrip van de 

identiteit van vaartuigen die gemachtigd 

zijn om te vissen, hun activiteiten en hun 

vangsten; spoort deze derde landen in dit 

verband aan om zich te houden aan de 

besluiten van de ROVB's, die de 

transparantie van visserijovereenkomsten 

bevorderen; 

Or. es 

 

Amendement  153 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. moedigt andere derde landen aan ook 

over te gaan tot de publicatie van de 

voorwaarden van de met andere staten of 

particuliere entiteiten gesloten 

overeenkomsten, met inbegrip van de 

18. verzoekt de Europese Commissie om 

in de internationale organisaties waarin 

zij actief is, andere derde landen aan te 

moedigen over te gaan tot de publicatie 

van de voorwaarden van de met andere 
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identiteit van vaartuigen die gemachtigd 

zijn om te vissen, hun activiteiten en hun 

vangsten; 

staten of particuliere entiteiten gesloten 

overeenkomsten, met inbegrip van de 

identiteit van vaartuigen die gemachtigd 

zijn om te vissen, hun activiteiten en hun 

vangsten; 

Or. es 

 

Amendement  154 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 18 bis. moedigt andere derde landen aan 

de aanbevelingen, resoluties en besluiten 

van ROVB's ter bevordering van de 

transparantie van visserijovereenkomsten 

binnen hun EEZ in overweging te nemen; 

Or. en 

 

Amendement  155 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle 

particuliere overeenkomsten tussen EU-

reders en derde landen bevat met 

betrekking tot toegang tot de visserij in 

derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. stelt vast dat de hele vloot onder de 

controleverordening valt, dat er daarom 

informatie is geregistreerd en beschikbaar 

is over de activiteiten van vaartuigen die 

vissen met particuliere vergunningen, en 

dat deze informatie aan de Commissie 

wordt meegedeeld; spoort de Commissie 

aan ervoor te zorgen dat deze informatie 

transparant is; 

Or. es 
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Amendement  156 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit en de daaruit 

voortvloeiende visserijactiviteiten, en dat 

deze databank publiekelijk toegankelijk 

moet zijn; 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Peter van Dalen 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn, 

behalve de onderdelen die commercieel 

gevoelige informatie bevatten; 

Or. nl 
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Amendement  158 

Aldo Patriciello 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; hoopt 

dat deze databank zo snel mogelijk kan 

worden opgezet om de eerbiediging van 

het transparantiebeginsel te waarborgen; 

Or. it 

 

Amendement  159 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle 
particuliere overeenkomsten tussen EU-

reders en derde landen bevat met 

betrekking tot toegang tot de visserij in 

derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. is van mening dat de Commissie de 

gegevens betreffende particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen met betrekking tot toegang tot de 

visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, moet verbeteren en 

transparanter moet maken en dat deze 

databank publiekelijk toegankelijk moet 

zijn; 

Or. es 
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Amendement  160 

Remo Sernagiotto 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat met betrekking tot toegang tot 

de visserij in derde landen, waaronder de 

toegangsvoorwaarden, toegestane 

vlootcapaciteit, de identiteit van de 

vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

19. is van mening dat de Commissie een 

databank moet opzetten die alle particuliere 

overeenkomsten tussen EU-reders en derde 

landen bevat - met inbegrip van de via 

territoriale belangengroepen gesloten 

overeenkomsten - met betrekking tot 

toegang tot de visserij in derde landen, 

waaronder de toegangsvoorwaarden, 

toegestane vlootcapaciteit, de identiteit van 

de vaartuigen en de daaruit voortvloeiende 

visserijactiviteiten, en dat deze databank 

publiekelijk toegankelijk moet zijn; 

Or. it 

 

Amendement  161 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat en de 

Commissie niet voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens, 

voor daaropvolgende jaren geen 

vismachtiging mag worden verleend (geen 

gegevens, geen vis); 

20. is van oordeel dat op vaartuigen die 

vissen op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat en de 

Commissie niet voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens, 

de in de communautaire visserijwetgeving 

vastgestelde sancties moeten worden 

toegepast; 

Or. es 
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Amendement  162 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat en de 

Commissie niet voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens, 

voor daaropvolgende jaren geen 

vismachtiging mag worden verleend (geen 

gegevens, geen vis); 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat niet 

voorzien van de uit hoofde van hun 

vismachtiging vereiste gegevens, voor 

daaropvolgende jaren geen vismachtiging 

mag worden verleend; 

 (Motivering: het is niet aan de 

vissersvaartuigen om gegevens te 

verstrekken aan de Commissie. Dit is een 

bevoegdheid van de lidstaten, en 

vaartuigen mogen geen sancties opgelegd 

krijgen omdat hun lidstaat geen gegevens 

heeft doorgegeven.) 

Or. pt 

 

Amendement  163 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat en de 

Commissie niet voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens, 

voor daaropvolgende jaren geen 

vismachtiging mag worden verleend (geen 

gegevens, geen vis); 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun 

verplichtingen om hun lidstaat en de 

Commissie te voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens 

niet nakomen, voor daaropvolgende jaren 

geen vismachtiging mag worden verleend 

(geen gegevens, geen vis); 
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Or. en 

 

Amendement  164 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun lidstaat en de 

Commissie niet voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens, 

voor daaropvolgende jaren geen 

vismachtiging mag worden verleend (geen 

gegevens, geen vis); 

20. is van oordeel dat vaartuigen die vissen 

op grond van de bepalingen van de 

partnerschapsovereenkomst inzake 

duurzame visserij, maar hun 

verplichtingen om hun lidstaat en de 

Commissie te voorzien van de uit hoofde 

van hun vismachtiging vereiste gegevens 

niet nakomen, voor daaropvolgende jaren 

geen vismachtiging mag worden verleend 

(geen gegevens, geen vis); 

Or. en 

 

Amendement  165 

Ian Hudghton 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; dringt er bij de 

Commissie op aan een definitie van de 

externe vloot te ontwikkelen die alle 

vaartuigen omvat die buiten de EU-wateren 

actief zijn, zodat historische vergelijking 

mogelijk wordt; 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; dringt er bij de 

Commissie op aan een definitie van de 

externe vloot te ontwikkelen die alle 

vaartuigen omvat die buiten de EU-wateren 

actief zijn, zodat historische vergelijking 

mogelijk wordt; merkt op dat de 
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noordelijke overeenkomsten van een 

fundamenteel andere aard zijn dan 

PODV's gezien het gezamenlijke beheer 

van visbestanden waarbij de EU en de 

noordelijke landen betrokken zijn; is van 

mening dat het bijgevolg niet noodzakelijk 

is om vaartuigen op te nemen die onder 

deze overeenkomsten actief zijn volgens 

de definitie en analyse van het bredere 

"externe vloot"; 

Or. en 

 

Amendement  166 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; dringt er bij de 

Commissie op aan een definitie van de 

externe vloot te ontwikkelen die alle 

vaartuigen omvat die buiten de EU-wateren 

actief zijn, zodat historische vergelijking 

mogelijk wordt; 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; spoort de Commissie 

aan een definitie van de externe vloot te 

ontwikkelen die alle vaartuigen omvat die 

buiten de EU-wateren actief zijn, zodat 

historische vergelijking mogelijk wordt; 

Or. es 

 

Amendement  167 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 
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Ontwerpresolutie Amendement 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; dringt er bij de 

Commissie op aan een definitie van de 

externe vloot te ontwikkelen die alle 

vaartuigen omvat die buiten de EU-wateren 

actief zijn, zodat historische vergelijking 

mogelijk wordt; 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd, wat de transparantie 

ernstig beperkt; dringt er bij de Commissie 

op aan een definitie van de externe vloot te 

ontwikkelen die alle vaartuigen omvat die 

buiten de EU-wateren actief zijn, zodat 

historische vergelijking mogelijk wordt; 

Or. en 

 

Amendement  168 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd; dringt er bij de 

Commissie op aan een definitie van de 

externe vloot te ontwikkelen die alle 

vaartuigen omvat die buiten de EU-wateren 

actief zijn, zodat historische vergelijking 

mogelijk wordt; 

21. betreurt het dat in eerdere ramingen 

van de omvang van de "externe vloot" 

gebruikgemaakt is van verschillende 

definities van de soorten vaartuigen, met 

als resultaat dat de bestaande ramingen niet 

vergelijkbaar zijn, hetgeen het onmogelijk 

maakt een analyse te verrichten van de 

omvang van de vloot en de ontwikkeling 

daarvan in de tijd, wat de transparantie 

ernstig beperkt; dringt er bij de Commissie 

op aan een definitie van de externe vloot te 

ontwikkelen die alle vaartuigen omvat die 

buiten de EU-wateren actief zijn, zodat 

historische vergelijking mogelijk wordt; 

Or. en 
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Amendement  169 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. is van mening dat het gebruik van 

sectorale steun in de PODV's transparant 

moet zijn, gezien de toenemende 

behoeften van derde landen wat betreft 

het dekken van de kosten voor beheer, 

infrastructuur, capaciteitsopbouw en 

opleiding voor inspecteurs en personeel, 

het verbeteren van het visaanbod voor 

lokale markten en het verlenen van steun 

aan de werkzaamheden van vrouwen in 

de sector; 

Or. en 

 

Amendement  170 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is ingenomen met de recente publicatie 

van de namen van de vaartuigen onder EU-

vlag die gemachtigd zijn buiten de EU-

wateren te vissen, en dringt er bij de 

Commissie op aan dergelijke informatie 

stelselmatig te publiceren, met inbegrip 

van gegevens over hun activiteiten en 

vangsten; 

22. is ingenomen met de recente publicatie 

van de namen van de vaartuigen onder EU-

vlag die gemachtigd zijn buiten de EU-

wateren te vissen; 

Or. fr 

 

Amendement  171 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

22. is ingenomen met de recente publicatie 

van de namen van de vaartuigen onder EU-

vlag die gemachtigd zijn buiten de EU-

wateren te vissen, en dringt er bij de 

Commissie op aan dergelijke informatie 

stelselmatig te publiceren, met inbegrip 

van gegevens over hun activiteiten en 

vangsten; 

22. is ingenomen met de recente publicatie 

van de namen van de vaartuigen onder EU-

vlag die gemachtigd zijn buiten de EU-

wateren te vissen, en dringt er bij de 

Commissie op aan dergelijke informatie 

stelselmatig te publiceren; 

Or. es 

 

Amendement  172 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 bis. merkt op dat transparantie een 

noodzakelijke voorwaarde is voor 

raadpleging en geïnformeerde participatie 

van belanghebbenden uit de visserijsector, 

met name beroepsvissers die voor hun 

levensonderhoud afhankelijk zijn van 

visserij; dergelijke raadpleging en 

participatie moeten bevorderd worden in 

PODV's, met inbegrip van de 

onderhandeling over overeenkomsten en 

protocollen en de tenuitvoerlegging ervan, 

de toewijzing en het gebruik van sectorale 

steun, het werk dat verricht wordt in de 

ROVB's, de toepassing van projecten voor 

ontwikkelingssamenwerking, enz.; 

Or. en 

 

Amendement  173 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 ter. transparantie is een noodzakelijke 

voorwaarde voor raadpleging en 

geïnformeerde participatie van 

belanghebbenden uit de visserijsector, met 

name beroepsvissers die voor hun 

levensonderhoud afhankelijk zijn van 

visserij. Dergelijke raadpleging en 

participatie moeten verder bevorderd 

worden in PODV's en moeten de volgende 

elementen omvatten: de onderhandeling 

over partnerschapsovereenkomsten inzake 

visserij; de toepassing van de gesloten 

overeenkomsten (gemengd comité), de 

toewijzing en het gebruik van sectorale 

steun; het werk dat verricht wordt in het 

kader van de ROVB's; de toepassing van 

projecten voor 

ontwikkelingssamenwerking, enz.; 

Or. en 

 

Amendement  174 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 22 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 22 quater. Sectorale steun van PODV's 

moet op transparante wijze worden 

toegewezen aan de visserijsector gezien de 

toenemende behoeften van Afrikaanse 

landen wat betreft het dekken van de 

kosten van visserijbeheer; infrastructuur 

(haveninfrastructuur, basisdiensten, bv. 

water/stroomvoorziening), 

capaciteitsopbouw en opleiding van 

visserij-inspecteurs en personeelsleden; 

vergroting van het visaanbod en de 

beschikbaarheid van vis voor de 

voedselzekerheid van de Afrikaanse 



 

AM\1079040NL.doc 85/99 PE571.764v01-00 

 NL 

bevolking, door steun te verlenen aan de 

werkzaamheden van vrouwen in de 

visserijsector. 

Or. en 

 

Amendement  175 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat de basisverordening een 

bepaling bevat dat vaartuigen die de EU 

verlaten en vervolgens terugkeren zich 

moeten registreren met informatie over de 

aan hun terugkeer voorafgaande 

activiteiten; is van mening dat dit vereiste 

dusdanig moet worden aangescherpt dat 

de gehele vlaggeschiedenis van een 

vaartuig moet worden verstrekt aan de 

Commissie en in de databank van het 

vlootregister van de Unie moet worden 

opgenomen voordat het vaartuig in het 

register wordt ingeschreven; 

23. merkt op dat de basisverordening een 

bepaling bevat dat vaartuigen die de EU 

verlaten en vervolgens terugkeren zich 

moeten registreren met informatie over de 

aan hun terugkeer voorafgaande 

activiteiten; 

Or. es 

 

Amendement  176 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat de basisverordening een 

bepaling bevat dat vaartuigen die de EU 

verlaten en vervolgens terugkeren zich 

moeten registreren met informatie over de 

aan hun terugkeer voorafgaande 

activiteiten; is van mening dat dit vereiste 

dusdanig moet worden aangescherpt dat 

23. merkt op dat de basisverordening een 

bepaling bevat dat vaartuigen die de EU 

verlaten en vervolgens terugkeren zich 

moeten registreren met informatie over de 

aan hun terugkeer voorafgaande 

activiteiten; is van mening dat deze 

verplichting strikt moet worden nageleefd, 
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de gehele vlaggeschiedenis van een 

vaartuig moet worden verstrekt aan de 

Commissie en in de databank van het 

vlootregister van de Unie moet worden 

opgenomen voordat het vaartuig in het 

register wordt ingeschreven; 

zodat de Commissie zich ervan kan 

vergewissen dat deze vaartuigen hun 

activiteiten met volledige inachtneming 

van de voor vaartuigen onder EU-vlag 

geldende normen hebben uitgeoefend; 

Or. fr 

 

Amendement  177 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. moedigt de ontwikkeling aan van 

een uniek internationaal systeem voor de 

registratie van alle vaartuigen die in 

internationale wateren varen; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 ter. is ingenomen met de IOO-

verordening van de EU en erkent de 

bijdrage daarvan aan de bevordering van 

duurzame visserij in de wereld; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Clara Eugenia Aguilera García 

 



 

AM\1079040NL.doc 87/99 PE571.764v01-00 

 NL 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 

geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag 

worden door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast; 

Or. es 

 

Amendement  180 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 

geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag 

worden door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast; spoort de 

Commissie in dit verband aan om op deze 

weg verder te gaan teneinde een 

succesvolle ontwikkeling van de 

verordening te waarborgen; 

Or. es 

 

Amendement  181 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 
geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag worden 

door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief, transparant en op uniforme en 

geharmoniseerde wijze moet worden 

toegepast, met name op het gebied van 

toezicht en controle, teneinde een billijke 

behandeling van alle vloten te 

garanderen, en geen speelbal mag zijn van 

de kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag worden 

door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

Or. es 

 

Amendement  182 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 
geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag worden 

door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en geen speelbal 

mag zijn van de kortetermijnbelangen van 

het EU-handelsbeleid en niet gebruikt mag 

worden door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

Or. fr 
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Amendement  183 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 

geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag worden 

door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast en het "gelijke 

speelveld" tussen vloten en landen moet 

waarborgen. De verordening mag niet 

gebruikt worden voor politieke doeleinden, 

geen speelbal zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt worden door 

EU-visserijbelangen als een instrument om 

de concurrentie oneerlijk te verbeteren; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast, en niet gebruikt 

mag worden voor politieke doeleinden, 

geen speelbal mag zijn van de 

kortetermijnbelangen van het EU-

handelsbeleid en niet gebruikt mag worden 

door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie te 

verbeteren; 

24. benadrukt dat de IOO-verordening 

(illegale, ongemelde en 

ongereglementeerde visserij) rigoureus, 

objectief en op niet-discriminerende wijze 

moet worden toegepast om een "gelijk 

speelveld" tussen vloten en staten te 

bevorderen, en niet gebruikt mag worden 

voor politieke doeleinden, geen speelbal 

mag zijn van de kortetermijnbelangen van 

het EU-handelsbeleid en niet gebruikt mag 

worden door EU-visserijbelangen als een 

instrument om de concurrentie oneerlijk te 

verbeteren; 

Or. en 
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Amendement  185 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 bis. verzoekt de Europese Commissie 

om de opneming in de IOO-verordening 

van bepalingen inzake 

arbeidsomstandigheden te bestuderen; 

Or. es 

 

Amendement  186 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 ter. is van mening dat de EU zich van 

de steun van andere internationale 

actoren moet verzekeren om illegale, 

ongemelde en ongereglementeerde visserij 

(IOO-visserij) te bestrijden en de 

overcapaciteit te verminderen; meent 

derhalve dat in het kader van de externe 

dimensie van het GVB een 

gemeenschappelijke aanpak ter 

bestrijding van IOO-visserij moet worden 

uitgewerkt die wordt gedeeld door alle 

derde landen waarmee de EU een 

partnerschapsovereenkomst heeft 

gesloten; 

Or. it 

 

Amendement  187 

Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 24 quater. benadrukt dat de volledige 

traceerbaarheid van producten van de 

zeevisserij ook in het kader van PODV's 

gewaarborgd moet worden. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt; 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen; 

Or. it 

Amendement  189 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 
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vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt; 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt; is bovendien van mening 

dat deze voorwaarden moeten worden 

gesteld aan elk visserijproduct of afgeleid 

visserijproduct dat op de Europese markt 

wordt gebracht en dat het op de Europese 

markt brengen van visserijproducten of 

afgeleide visserijproducten waarvan niet 

is gegarandeerd dat ze aan deze 

voorwaarden voldoen, moet worden 

voorkomen; 

Or. es 

 

Amendement  190 

Izaskun Bilbao Barandica 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt; 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een garantie 

vormen voor de bevordering van 
ecologisch, sociaal en uit visserijoogpunt 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden; 

Or. es 

 

Amendement  191 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 
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Ontwerpresolutie Amendement 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt; 

25. is van mening dat door de EU gesloten 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten ecologisch 

duurzame en sociaal rechtvaardige 

voorwaarden moeten bevorderen voor de 

vervaardiging van visproducten in de 

betreffende derde landen, middels het 

gebruik van passende kwantitatieve en 

kwalitatieve beperkingen van de toegang 

tot de EU-markt, om de vooruitgang die 

met deze verordening wordt geboekt in de 

strijd tegen IOO-visserij niet tegen te 

houden; 

Or. en 

 

Amendement  192 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. is van mening dat de economische, 

sociale en milieuvoorwaarden voor het 

vangen en verwerken van vis duidelijk 

moeten zijn voor consumenten; 

Or. en 

 

Amendement  193 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 ter. is van mening dat voor 

personeelsleden aan boord van 

vissersvaartuigen dezelfde 
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arbeidsvoorwaarden en beloningen 

moeten gelden, ongeacht hun 

nationaliteit; 

Or. en 

 

Amendement  194 

Alain Cadec 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; beveelt de Commissie aan 

voor te stellen de handelsbetrekkingen met 

derde landen die vallen onder artikel 31 

van de IOO-verordening te verbreken; 

Or. fr 

 

Amendement  195 

Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten de door de IOO-

verordening vereiste normen moeten 

bevatten; verzet zich tegen de verbetering 

van de handelsbetrekkingen met derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; acht het voorts van 

bijzonder belang om in de IOO-

verordening aspecten op te nemen als het 

opzetten van een met Traces vergelijkbare 
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databank om gegevens omtrent 

vangstcertificaten en vaartuigen te 

kunnen verifiëren en vergelijken of om 

een minimumcontrolepercentage voor de 

invoer van verwerkte producten te kunnen 

vaststellen; 

Or. es 

 

Amendement  196 

Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; is van mening dat de 

SAP+-verordening bij de eerstvolgende 

gelegenheid zodanig moet worden herzien 

dat aan landen die vallen onder artikel 31 

van de IOO-verordening in geen geval de 

SAP+-status kan worden toegekend; 

Or. fr 

 

Amendement  197 

Tomáš Zdechovský 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. is met name van oordeel dat de 

bepalingen van bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 

26. stelt voor dat de bepalingen van 

bilaterale en multilaterale 

handelsovereenkomsten een uitdrukkelijke 
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verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; 

verwijzing moeten bevatten naar de IOO-

verordening; waarschuwt de Commissie 

geen voorstellen tot verbetering van de 

handelsbetrekkingen te doen aan derde 

landen die vallen onder artikel 31 van de 

IOO-verordening; 

Or. en 

 

Amendement  198 

Louis Michel 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. is van mening dat de Unie, gezien 

de bedreiging die de IOO-visserij vormt 

voor het voortbestaan van de 

visbestanden, prioriteit moet verlenen aan 

de ondersteuning van de partnerlanden 

bij de bestrijding van IOO-visserij in het 

kader van de sectorale steun zoals 

voorzien in de 

partnerschapsovereenkomsten inzake 

duurzame visserij; 

Or. fr 

Amendement  199 

João Ferreira 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 

om, binnen hun respectieve 

bevoegdheden, het Parlement onverwijld 

en volledig op de hoogte te houden in alle 

fasen van de procedures met betrekking 

tot de gesloten visserijovereenkomsten en 

eventuele herzieningen ervan; 
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Or. pt 

Amendement  200 

Linnéa Engström 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quater. wijst op de plicht van de 

Commissie als hoedster van de Verdragen 

om erop toe te zien dat lidstaten hun 

verplichtingen inzake zorgvuldigheid 

nakomen wat betreft de externe 

activiteiten van hun onderdanen en 

vaartuigen, en vraagt dat de EU het 

recente Advies van het Internationale 

Zeerechttribunaal, waarin de EU als 

vlagstaat wordt neergezet in de context 

van bilaterale overeenkomsten, in 

aanmerking neemt; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 quinquies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 quinquies. acht het van belang om de 

inspanningen van landen die gele of rode 

kaarten hebben gekregen intentief te 

begeleiden en te monitoren; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Izaskun Bilbao Barandica 
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Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 sexies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 sexies. verwelkomt de opneming van 

vissersvaartuigen als kwetsbare 

vaartuigen in het kader van de 

actualisering van Operatie Atalanta en 

verzoekt om de activiteiten van de 

communautaire vloot te blijven steunen 

en beschermen; 

Or. es 

Amendement  203 

Ricardo Serrão Santos, Ulrike Rodust 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 septies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 septies. vraagt om voortzetting van de 

werkzaamheden voor de identificatie en 

bescherming van kwetsbare mariene 

ecosystemen en ecologisch of biologisch 

belangrijke zones in zowel exclusieve 

economische zones en continentale 

platten als gebieden die buiten de 

nationale jurisdictie vallen; 

Or. en 

 

Amendement  204 

Ricardo Serrão Santos 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 octies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 octies. vraagt dat er een consequente 

nieuwe aanpak voor de oceanen 

ontwikkeld wordt die voorziet in 

onderzoek naar en een eerlijk en 
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duurzaam gebruik van de oceanen uit 

voorzorg; 

Or. en 

 

Amendement  205 

Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 nonies (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 nonies. wijst op de plicht van de 

Commissie als hoedster van de Verdragen 

om erop toe te zien dat lidstaten hun 

verplichtingen inzake zorgvuldigheid 

nakomen wat betreft de externe 

activiteiten van hun vloten en burgers, en 

vraagt dat de EU het voorlopige advies 

van het Internationale Zeerechttribunaal, 

waarin de EU als vlagstaat wordt 

neergezet in de context van bilaterale 

overeenkomsten inzake visserij, in 

aanmerking neemt; 

Or. en 

 


