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Poprawka 1
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 31 ust. 4 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa,

Or. en

Poprawka 2
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 12 
kwietnia 2016 r. w sprawie wspólnych 
reguł stosowania zewnętrznego wymiaru 
wspólnej polityki rybołówstwa, w tym 
umów w sprawie połowów 
(2015/2091(INI)),

Or. en

Poprawka 3
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ogólnym 
celem Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau jest zacieśnienie współpracy w 

A. mając na uwadze, że ogólnym 
celem Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau jest pogłębienie współpracy w 
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zakresie rybołówstwa między UE a 
Republiką Gwinei Bissau, w interesie obu 
stron, przez wspieranie zrównoważonej 
polityki rybołówstwa oraz zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybnych w wyłącznej 
strefie ekonomicznej (w.s.e.) Gwinei 
Bissau, a także rozwój gwinejskiego 
sektora rybołówstwa;

zakresie rybołówstwa między UE a 
Republiką Gwinei Bissau, w interesie obu 
stron, przez wspieranie zrównoważonej 
polityki rybołówstwa oraz rozsądnej i 
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybnych na obszarach połowowych 
Gwinei Bissau, a także rozwój 
gwinejskiego sektora rybołówstwa i 
tamtejszej niebieskiej gospodarki;

Or. en

(Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką 
Gwinei Bissau na okres od dnia 16 czerwca 2007 r. do dnia 15 czerwca 2011 r., która 

stanowi podstawę nowego protokołu, zawiera w art. 2 odniesienie do „obszarów połowowych 
Gwinei Bissau”. W celu zachowania spójności z tą umową o partnerstwie w sprawie połowów 

wprowadza się zmianę wyrażenia „wyłączna strefa ekonomiczna (w.s.e.)” na wyrażenie 
„obszary połowowe”).

Poprawka 4
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau 
zdecydowanie wzrosło w kontekście 
różnych umów o partnerstwie w sprawie 
połowów zawartych przez UE z państwami 
trzecimi, oraz że obecnie jest to trzecia 
najważniejsza umowa z punktu widzenia 
zaangażowanych środków, która oferuje 
dodatkową korzyść w postaci 
umożliwienia dostępu do połowów 
wielogatunkowych;

C. mając na uwadze, że znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau 
zdecydowanie wzrosło w kontekście 
różnych umów o partnerstwie w sprawie 
połowów zawartych przez UE z państwami 
trzecimi, oraz że obecnie jest to trzecia 
najważniejsza umowa z punktu widzenia 
zaangażowanych środków, która oferuje 
dodatkową korzyść jako jedna z zaledwie 
trzech umów umożliwiających dostęp do 
połowów wielogatunkowych;

Or. en

Poprawka 5
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 



AM\1193076PL.docx 5/38 PE644.740v01-00

PL

Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wkład 
gwinejskiego sektora rybołówstwa w 
zamożność kraju jest bardzo niski (3,5 % 
PKB w 2015 r.), choć środki przekazane w 
ramach umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów jako rekompensata z tytułu 
dostępu do zasobów stanowią istotny 
wkład do krajowych finansów 
publicznych;

D. mając na uwadze, że wkład 
gwinejskiego sektora rybołówstwa w 
zamożność kraju jest bardzo niski (3,5 % 
PKB w 2015 r.), choć środki przekazane w 
ramach umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów jako rekompensata finansowa z 
tytułu dostępu do zasobów stanowią istotny 
wkład do krajowych finansów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 6
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w 
porównaniu z poprzednim protokołem 
wkład finansowy UE został zwiększony z 
9 000 000 EUR do 11 600 000 EUR 
rocznie, jeśli chodzi o kwotę roczną za 
dostęp do zasobów rybnych, oraz z 
3 000 000 EUR do 4 000 000 EUR 
rocznie, jeśli chodzi o wsparcie sektorowej 
polityki rybołówstwa Gwinei Bissau;

Or. en

Poprawka 7
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
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Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w pierwszym 
okresie obowiązywania protokołu 
uprawnienia do połowów przyznane 
flotom UE są następujące: 3 700 grt dla 
trawlerów krewetkowych zamrażalni, 
3 500 grt dla trawlerów zamrażalni do 
połowu ryb i głowonogów oraz 15 000 grt 
dla trawlerów do połowów małych 
gatunków pelagicznych, a także 28 
sejnerów zamrażalni do połowów 
tuńczyka i taklowców oraz 13 kliprów 
tuńczykowych; mając na uwadze, że w 
drugim okresie uprawnienia do połowów 
przyznane flotom UE są następujące: 
2 500 ton dla trawlerów krewetkowych 
zamrażalni, 11 000 ton dla trawlerów 
zamrażalni do połowu ryb, 1 500 ton dla 
trawlerów zamrażalni do połowu 
głowonogów oraz 18 000 ton dla 
trawlerów do połowów małych gatunków 
pelagicznych, a także 28 sejnerów 
zamrażalni do połowów tuńczyka i 
taklowców oraz 13 kliprów tuńczykowych;

Or. en

Poprawka 8
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że choć od 
początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
UE zawiera umowy w sprawie połowów z 
Republiką Gwinei Bissau, współpraca na 
rzecz rozwoju w ramach tych umów 
(wsparcie sektorowe) nie doprowadziła ani 
do znacznego rozwoju lokalnego sektora 
rybołówstwa, ani do rozwoju powiązanych 

F. mając na uwadze, że pierwszą 
umowę w sprawie rybołówstwa między 
EWG i Gwineą Bissau zawarto 1980 r.; 
mając na uwadze, że ostatni protokół do 
umowy wygasł w dniu 23 listopada 
2017 r.; mając na uwadze, że efekty 
współpracy na rzecz rozwoju w ramach 
tych umów (wsparcie sektorowe) w ujęciu 
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gałęzi przemysłu i działalności; całościowym nie są zadowalające; mając 
jednak na uwadze, że odnotowano 
poprawę monitorowania, kontroli i 
nadzoru rybołówstwa, zdolności 
przeprowadzania kontroli sanitarnych 
oraz uczestnictwa Gwinei Bissau w 
regionalnych organizacjach ds. 
rybołówstwa; mając na uwadze, że należy 
pogłębić współpracę sektorową, aby lepiej 
wspierać rozwój lokalnego sektora 
rybołówstwa oraz powiązanych gałęzi 
przemysłu i działalności z myślą o 
zapewnieniu, by większa część wartości 
dodanej wytworzonej w wyniku 
eksploatacji zasobów naturalnych tego 
kraju pozostała w Gwinei Bissau;

Or. en

Poprawka 9
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że choć od 
początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
UE zawiera umowy w sprawie połowów z 
Republiką Gwinei Bissau, współpraca na 
rzecz rozwoju w ramach tych umów 
(wsparcie sektorowe) nie doprowadziła ani 
do znacznego rozwoju lokalnego sektora 
rybołówstwa, ani do rozwoju powiązanych 
gałęzi przemysłu i działalności;

F. mając na uwadze, że choć od 
początku lat osiemdziesiątych XX wieku 
UE posiada umowy w sprawie połowów z 
Republiką Gwinei Bissau, współpraca na 
rzecz rozwoju w ramach tych umów 
(wsparcie sektorowe) nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów w lokalnym 
sektorze rybołówstwa ani pod względem 
rozwoju powiązanych gałęzi przemysłu i 
działalności;

Or. es

Poprawka 10
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że umowy 
połowowe zawierane z państwami 
trzecimi, w szczególności z państwami 
afrykańskimi, opierały się przede 
wszystkim na układzie łączącym dwa 
czynniki: obfitość zasobów i słabą lokalną 
zdolność połowową, zaś oba te czynniki są 
już nieaktualne;

Or. fr

Poprawka 11
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że w celu 
wspierania rozwoju gwinejskiego sektora 
rybołówstwa konieczna jest podstawowa 
infrastruktura, której wciąż brakuje, tj. 
m.in.: porty, miejsca wyładunku oraz 
infrastruktura służąca do przechowywania i 
przetwarzania ryb;

G. mając na uwadze, że w celu 
wspierania rozwoju gwinejskiego sektora 
rybołówstwa konieczna jest podstawowa 
infrastruktura, której wciąż brakuje, a 
która sprzyja wyładunkowi ryb złowionych 
w wodach Gwinei Bissau, tj. m.in.: porty, 
miejsca wyładunku oraz infrastruktura 
służąca do przechowywania i 
przetwarzania ryb;

Or. en

Poprawka 12
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że w 2021 r. 
rozpocznie się ustanowiona przez ONZ 
dekada nauki o oceanach na rzecz 
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zrównoważonego rozwoju (2021-2030), 
zaś państwa trzecie należy zachęcać, by 
odgrywały kluczową rolę w zdobywaniu 
wiedzy;

Or. fr

Poprawka 13
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że od wielu lat 
handel w UE produktami rybołówstwa 
pochodzącymi z Gwinei Bissau jest 
niemożliwy, ponieważ kraj ten nie jest w 
stanie spełnić wymogów sanitarnych 
stawianych przez UE; mając na uwadze, że 
opóźnienie procesu certyfikacji 
laboratorium analitycznego (CIPA) 
stanowi główną przeszkodę w wywozie 
produktów rybołówstwa Gwinei Bissau do 
UE;

H. mając na uwadze, że od wielu lat 
handel w UE produktami rybołówstwa 
pochodzącymi z Gwinei Bissau jest 
niemożliwy, ponieważ kraj ten nie jest w 
stanie spełnić wymogów sanitarnych 
stawianych przez UE; mając na uwadze, że 
opóźnienie procesu certyfikacji 
laboratorium analitycznego (CIPA) 
stanowi główną przeszkodę w wywozie 
produktów rybołówstwa Gwinei Bissau do 
UE; mając na uwadze, że władze Gwinei 
Bissau i Komisja Europejska 
współpracują w ramach procesu 
certyfikacji w celu zniesienia odnośnego 
zakazu;

Or. en

Poprawka 14
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że gwinejskie 
władze mają pełne prawo dążyć do 

I. mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia, by większa część wartości 
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większego wykorzystania w kraju wartości 
dodanej wynikającej z eksploatacji 
zasobów rybnych w w.s.e. Gwinei Bissau, 
ponieważ większość tej wartości dodanej 
obecnie nie pozostaje w kraju;

dodanej wynikającej z eksploatacji 
zasobów rybnych na obszarach 
połowowych Gwinei Bissau pozostawała w 
kraju;

Or. en

Poprawka 15
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że tworzenie 
bezpośrednich miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa w Gwinei Bissau jest 
ograniczone, nawet biorąc pod uwagę 
lokalną załogę na pokładzie statków 
(obecnie jest ich mniej niż w okresie 
obowiązywania poprzedniego protokołu);

J. mając na uwadze, że tworzenie 
bezpośrednich miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa w Gwinei Bissau jest 
ograniczone z uwagi na coraz rzadsze 
występowanie zasobów i konkurencję ze 
strony wielkich europejskich statków 
rybackich, których konkurencji żaden 
lokalny podmiot nie może stawić czoła;

Or. fr

Poprawka 16
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że tworzenie 
bezpośrednich miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa w Gwinei Bissau jest 
ograniczone, nawet biorąc pod uwagę 
lokalną załogę na pokładzie statków 
(obecnie jest ich mniej niż w okresie 
obowiązywania poprzedniego protokołu);

J. mając na uwadze, że tworzenie 
bezpośrednich miejsc pracy w sektorze 
rybołówstwa w Gwinei Bissau jest 
ograniczone, nawet biorąc pod uwagę 
lokalną załogę na pokładzie statków 
(obecnie jest ich mniej niż w okresie 
obowiązywania poprzedniego protokołu) 
czy kobiety utrzymujące się dzięki 
sektorowi rybołówstwa i pracujące w tym 
sektorze;
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Or. es

Poprawka 17
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że w 
porównaniu z poprzednim protokołem 
liczba marynarzy, którzy mają zostać 
zaokrętowani we flocie unijnej, została 
wyraźnie zwiększona; mając na uwadze, 
że właściciele statków unijnych dokładają 
starań, aby zaokrętować dodatkowych 
marynarzy z Gwinei Bissau; mając na 
uwadze, że właściwe organy Gwinei 
Bissau mają opracować i aktualizować 
orientacyjny wykaz wykwalifikowanych 
marynarzy, którzy mogą zostać 
zaokrętowani na statkach unijnych;

Or. en

Poprawka 18
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że poczyniono 
postępy w walce z połowami NNN 
(połowy nielegalne, nieraportowane i 
nieuregulowane) na wodach terytorialnych 
Gwinei Bissau, dzięki wzmocnieniu 
środków nadzoru w w.s.e. Gwinei Bissau, 
mianowicie tych związanych z FISCAP 
(nadzór i kontrola działalności połowowej), 
w tym z grupą obserwatorów i szybkich 
łodzi patrolowych; wciąż jednak istnieje 

K. mając na uwadze, że poczynione 
postępy w walce z połowami NNN 
(połowy nielegalne, nieraportowane i 
nieuregulowane) na wodach terytorialnych 
Gwinei Bissau są niewystarczające, 
pomimo wzmocnienia środków nadzoru w 
w.s.e. Gwinei Bissau, mianowicie tych 
związanych z FISCAP (nadzór i kontrola 
działalności połowowej), w tym z grupą 
obserwatorów i szybkich łodzi 
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problem niedociągnięć i luk, który należy 
rozwiązać, w tym odnośnie do systemu 
VMS (satelitarny system monitorowania 
statków);

patrolowych; podkreśla, że wciąż jednak 
istnieje problem niedociągnięć i luk, który 
należy rozwiązać, w tym odnośnie do 
systemu VMS (satelitarny system 
monitorowania statków);

Or. fr

Poprawka 19
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że Gwinea 
Bissau jest jednym z 13 krajów objętych 
projektem „Usprawnione regionalne 
zarządzanie rybołówstwem w Afryce 
Zachodniej (PESCAO)” przyjętym decyzją 
Komisji C(2017) 2951 z dnia 28 kwietnia 
2017 r., który ma na celu m.in. 
zwiększenie skuteczności zapobiegania 
połowom NNN i reagowania na nie przez 
usprawnienie monitorowania, kontroli i 
nadzoru na szczeblu krajowym i 
regionalnym;

Or. en

Poprawka 20
France Jamet

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że zalecenia 
wydane wcześniej przez Parlament nie 
zostały włączone do obecnego protokołu w 
sposób satysfakcjonujący;

M. mając na uwadze, że zalecenia 
wydane wcześniej przez Parlament nie 
zostały włączone do obecnego protokołu w 
sposób zadowalający;
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Or. fr

Poprawka 21
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw N

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że Parlament 
musi być niezwłocznie i szczegółowo 
informowany o procedurach dotyczących 
protokołu lub jego odnawiania na 
wszystkich etapach procesu.

N. mając na uwadze, że Parlament 
musi być we właściwym czasie 
informowany o procedurach dotyczących 
protokołu lub jego odnawiania na 
wszystkich etapach procesu;

Or. es

Poprawka 22
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy;

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy i zachować spójność z 
zadaniami objętymi celem 
zrównoważonego rozwoju nr 14 czyli 
chronieniem oceanów, mórz i zasobów 
morskich oraz wykorzystywaniem ich w 
sposób zrównoważony;

Or. fr
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Poprawka 23
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy;

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy, aby dzięki niej można było 
osiągnąć ogólnie zadowalający poziom 
rozwoju lokalnego sektora rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 24
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy na obszarach 
połowowych tego kraju; podkreśla, że 
poczynienie większych postępów we 
współpracy między UE a Gwineą Bissau w 
dziedzinie rybołówstwa jest możliwe, i 
ponownie wzywa Komisję do podjęcia 
wszelkich koniecznych działań, aby 
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do tej umowy; wykroczyć poza osiągnięcia poprzednich 
protokołów wykonawczych do tej umowy;

Or. en

Poprawka 25
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest możliwe i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy;

1. zwraca uwagę na znaczenie 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau, 
zarówno dla Gwinei Bissau, jak i dla flot 
UE prowadzących połowy w wodach tego 
kraju; podkreśla, że poczynienie większych 
postępów we współpracy między UE a 
Gwineą Bissau w dziedzinie rybołówstwa 
jest konieczne i uważa, że w tym zakresie 
należy wykroczyć poza osiągnięcia 
poprzednich protokołów wykonawczych 
do tej umowy;

Or. fr

Poprawka 26
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że poszczególne cele 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau nie 
zostały osiągnięte w równym stopniu: 
choć z jednej strony dzięki umowie statki 
UE uzyskały duże uprawnienia połowowe 
w w.s.e Gwinei Bissau, z których często 
korzystają europejscy armatorzy, to z 
drugiej strony wpływ umowy na rozwój 

skreśla się
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lokalnego sektora rybołówstwa jest 
ogólnie niewystarczający i 
niezadowalający;

Or. es

Poprawka 27
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że poszczególne cele 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau nie 
zostały osiągnięte w równym stopniu: choć 
z jednej strony dzięki umowie statki UE 
uzyskały duże uprawnienia połowowe w 
w.s.e Gwinei Bissau, z których często 
korzystają europejscy armatorzy, to z 
drugiej strony wpływ umowy na rozwój 
lokalnego sektora rybołówstwa jest 
ogólnie niewystarczający i 
niezadowalający;

2. uważa, że poszczególne cele 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau nie 
zostały osiągnięte: choć z jednej strony 
dzięki umowie statki UE uzyskały duże 
uprawnienia połowowe w w.s.e Gwinei 
Bissau, z których często korzystają 
europejscy armatorzy, to z drugiej strony 
wpływ umowy na rozwój lokalnego 
rybołówstwa jest ogólnie niewystarczający;

Or. fr

Poprawka 28
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. uważa, że poszczególne cele 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau nie 
zostały osiągnięte w równym stopniu: choć 
z jednej strony dzięki umowie statki UE 
uzyskały duże uprawnienia połowowe w 
w.s.e Gwinei Bissau, z których często 

2. uważa, że poszczególne cele 
Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Republiką Gwinei Bissau nie 
zostały osiągnięte w równym stopniu: choć 
z jednej strony dzięki umowie statki UE 
uzyskały duże uprawnienia połowowe na 
obszarach połowowych Gwinei Bissau, z 
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korzystają europejscy armatorzy, to z 
drugiej strony wpływ umowy na rozwój 
lokalnego sektora rybołówstwa jest ogólnie 
niewystarczający i niezadowalający;

których często korzystają europejscy 
armatorzy, to z drugiej strony wpływ 
umowy na rozwój lokalnego sektora 
rybołówstwa jest ogólnie niewystarczający 
i niezadowalający;

Or. en

Poprawka 29
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że protokół zawiera 
klauzulę o niedyskryminacji (art. 3), 
zgodnie z którą Gwinea Bissau 
zobowiązuje się nie przyznawać 
korzystniejszych warunków technicznych 
flotom zagranicznym działającym w jej 
obszarze połowowym, posiadającym taką 
samą charakterystykę techniczną i 
poławiającym te same gatunki; wzywa 
Komisję do ścisłego przestrzegania na 
obszarze połowowym Gwinei Bissau 
umów w sprawie połowów zawartych z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 30
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje wkład 
statków UE w bezpieczeństwo 
żywnościowe Gwinei Bissau dzięki 
bezpośrednim wyładunkom, zgodnie z 
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rozdziałem V załącznika do protokołu, z 
korzyścią dla lokalnych społeczności i z 
myślą o wspieraniu handlu wewnętrznego 
rybami i krajowego spożycia ryb;

Or. en

Poprawka 31
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyzwaniem dla 
niniejszego protokołu jest zmiana sposobu 
zarządzania uprawnieniami połowowymi 
(przejście z zarządzania opartego na 
nakładzie połowowym na zarządzanie 
oparte na całkowitych dopuszczalnych 
połowach); wzywa Komisję do 
niezwłocznego wsparcia odpowiedniej i 
skutecznej zmiany sposobu zarządzania, 
aby zagwarantować niezbędną 
wiarygodność i skuteczność systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania (ERS) oraz przetwarzania 
danych dotyczących połowów;

3. z zadowoleniem przyjmuje zmianę 
sposobu zarządzania uprawnieniami 
połowowymi (przejście z zarządzania 
opartego na nakładzie połowowym na 
zarządzanie oparte na całkowitych 
dopuszczalnych połowach); wzywa 
Komisję, aby ułatwiła sprostanie temu 
wyzwaniu i niezwłocznie wsparła 
odpowiednią i skuteczną zmianę sposobu 
zarządzania, aby zagwarantować niezbędną 
wiarygodność i skuteczność systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania (ERS) oraz przetwarzania 
danych dotyczących połowów;

Or. en

Poprawka 32
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. jest zdania, że wyzwaniem dla 
niniejszego protokołu jest zmiana sposobu 
zarządzania uprawnieniami połowowymi 
(przejście z zarządzania opartego na 

3. jest zdania, że wyzwaniem dla 
niniejszego protokołu jest zmiana sposobu 
zarządzania uprawnieniami połowowymi 
(przejście z zarządzania opartego na 
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nakładzie połowowym na zarządzanie 
oparte na całkowitych dopuszczalnych 
połowach); wzywa Komisję do 
niezwłocznego wsparcia odpowiedniej i 
skutecznej zmiany sposobu zarządzania, 
aby zagwarantować niezbędną 
wiarygodność i skuteczność systemu 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego 
raportowania (ERS) oraz przetwarzania 
danych dotyczących połowów;

nakładzie połowowym na zarządzanie 
oparte na całkowitych dopuszczalnych 
połowach); wzywa Komisję i właściwe 
organy Gwinei Bissau do niezwłocznego 
wsparcia odpowiedniej i skutecznej zmiany 
sposobu zarządzania, aby zagwarantować 
niezbędną wiarygodność i skuteczność 
systemu elektronicznej rejestracji i 
elektronicznego raportowania (ERS) oraz 
przetwarzania danych dotyczących 
połowów;

Or. en

Poprawka 33
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera potrzebę poczynienia 
znacznych postępów w rozwoju 
gwinejskiego sektora rybołówstwa oraz 
powiązanych gałęzi przemysłu i 
działalności oraz wzywa Komisję 
Europejską do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań, w tym 
przeprowadzenia ewentualnego przeglądu 
i zwiększenia wsparcia sektorowego 
przewidzianego w umowie oraz do 
stworzenia warunków dla zwiększenia 
poziomu wykorzystania tego wsparcia, tak 
aby zapewnić rzeczywiste odwrócenie 
tendencji obserwowanej w ostatnich 
dziesięcioleciach;

4. popiera potrzebę poczynienia 
znacznych postępów w rozwoju 
gwinejskiego sektora rybołówstwa oraz 
powiązanych gałęzi przemysłu i 
działalności oraz wzywa Komisję 
Europejską do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań w celu zwiększenia 
skuteczności wdrażania programów 
rozwoju lokalnego, aby zapewnić 
rzeczywiste odwrócenie tendencji 
obserwowanej w ostatnich 
dziesięcioleciach;

Or. es

Poprawka 34
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
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Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. popiera potrzebę poczynienia 
znacznych postępów w rozwoju 
gwinejskiego sektora rybołówstwa oraz 
powiązanych gałęzi przemysłu i 
działalności oraz wzywa Komisję 
Europejską do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań, w tym 
przeprowadzenia ewentualnego przeglądu i 
zwiększenia wsparcia sektorowego 
przewidzianego w umowie oraz do 
stworzenia warunków dla zwiększenia 
poziomu wykorzystania tego wsparcia, tak 
aby zapewnić rzeczywiste odwrócenie 
tendencji obserwowanej w ostatnich 
dziesięcioleciach;

4. popiera potrzebę poczynienia 
znacznych postępów w rozwoju 
gwinejskiego sektora rybołówstwa oraz 
powiązanych gałęzi przemysłu i 
działalności oraz wzywa Komisję 
Europejską do podjęcia wszelkich 
niezbędnych działań, w tym 
przeprowadzenia ewentualnego przeglądu i 
zwiększenia wsparcia sektorowego 
przewidzianego w umowie oraz 
zastosowania środków służących 
zwiększeniu poziomu wykorzystania 
wkładu finansowego, tak aby osiągnąć ten 
cel;

Or. en

Poprawka 35
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że cele Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau nie zostaną 
osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do 
większego wykorzystania w Gwinei Bissau 
wartości dodanej wynikającej z 
eksploatacji zasobów rybnych tego kraju; 
wskazuje obszary, które UE powinna 
wesprzeć w pierwszej kolejności, 
udzielając niezbędnej pomocy technicznej i 
finansowej:

5. uważa, że cele Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau nie zostaną 
osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do 
większego wykorzystania w Gwinei Bissau 
wartości dodanej wynikającej z 
eksploatacji zasobów rybnych tego kraju; 
uznaje, że sprawą najwyższej wagi jest 
przestrzeganie postanowień protokołu 
dotyczących wsparcia sektorowego, tak 
aby to wsparcie przyczyniło się do pełnej 
realizacji krajowej strategii na rzecz 
rybołówstwa i niebieskiej gospodarki; w 
związku z tym wskazuje obszary, które UE 
powinna wesprzeć w pierwszej kolejności, 
udzielając niezbędnej pomocy technicznej i 
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finansowej:

Or. en

Poprawka 36
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. uważa, że cele Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau nie zostaną 
osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do 
większego wykorzystania w Gwinei Bissau 
wartości dodanej wynikającej z 
eksploatacji zasobów rybnych tego kraju; 
wskazuje obszary, które UE powinna 
wesprzeć w pierwszej kolejności, 
udzielając niezbędnej pomocy technicznej i 
finansowej:

5. uważa, że cele Umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau nie zostaną 
osiągnięte, jeżeli nie przyczyni się ona do 
wdrożenia długoterminowego systemu 
zrównoważonej gospodarki w zakresie 
eksploatacji zasobów rybnych tego kraju; 
wskazuje obszary, które UE powinna 
wesprzeć w pierwszej kolejności, 
udzielając niezbędnej pomocy technicznej i 
finansowej:

Or. fr

Poprawka 37
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera a

Projekt rezolucji Poprawka

a. poprawa zdolności 
instytucjonalnych;

a. poprawa zdolności 
instytucjonalnych, w szczególności 
regionalnej i globalnej strategii 
zarządzania rybołówstwem, aby 
uwzględnić skumulowane skutki 
poszczególnych umów połowowych między 
państwami w regionie;

Or. fr
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Poprawka 38
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wspieranie wzmacniania 
chronionych obszarów morskich, aby 
dążyć do zintegrowanej gospodarki 
zasobami rybnymi;

Or. fr

Poprawka 39
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b. budowa infrastruktur odpowiednich 
z punktu widzenia rybołówstwa i 
związanej z nim działalności, takich jak 
porty (przemysłowe i rzemieślnicze), 
miejsca wyładunku, przechowywania i 
przetwarzania ryb, targowiska, struktury 
dystrybucji i wprowadzania do obrotu, 
laboratoria analizy jakości;

b. budowa infrastruktur odpowiednich 
z punktu widzenia rybołówstwa i 
związanej z nim działalności, takich jak 
porty (przemysłowe i rzemieślnicze), 
miejsca wyładunku, przechowywania i 
przetwarzania ryb, targowiska, struktury 
dystrybucji i wprowadzania do obrotu, 
laboratoria analizy jakości, aby zachęcić 
do wyładunku ryb złowionych w wodach 
Gwinei Bissau;

Or. en

Poprawka 40
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka
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b. budowa infrastruktur odpowiednich 
z punktu widzenia rybołówstwa i 
związanej z nim działalności, takich jak 
porty (przemysłowe i rzemieślnicze), 
miejsca wyładunku, przechowywania i 
przetwarzania ryb, targowiska, struktury 
dystrybucji i wprowadzania do obrotu, 
laboratoria analizy jakości;

b. rozwój infrastruktur odpowiednich 
z punktu widzenia rybołówstwa i 
związanej z nim działalności, takich jak 
porty (przemysłowe i rzemieślnicze), 
miejsca wyładunku, przechowywania i 
przetwarzania ryb, targowiska, struktury 
dystrybucji i wprowadzania do obrotu, 
laboratoria analizy jakości;

Or. en

Poprawka 41
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera b a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba. promowanie alternatywnych 
praktyk w zakresie niektórych operacji 
przetwórstwa, takich jak wędzenie ryb, 
które stanowi zagrożenie dla zdrowia 
lokalnych podmiotów i osłabia niektóre 
ekosystemy, takie jak namorzyny;

Or. fr

Poprawka 42
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d. szkolenie osób pracujących w 
sektorze rybołówstwa;

d. szkolenie osób pracujących w 
sektorze rybołówstwa w celu poprawy 
odporności społeczności rybackich 
zamieszkujących wybrzeża na zmianę 
klimatu, w szczególności poprzez 
promowanie metod połowu o bardziej 
selektywnym charakterze i wywierających 
mniejszy wpływ na środowisko;
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Or. fr

Poprawka 43
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera d a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da. wsparcie tradycyjnego łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego;

Or. en

Poprawka 44
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e. uznanie i wzmocnienie roli kobiet 
w rybołówstwie oraz wsparcie ich 
organizacji;

e. uznanie i wzmocnienie roli kobiet 
w rybołówstwie oraz wsparcie ich 
organizacji przez zapewnienie warunków, 
których to wymaga;

Or. es

Poprawka 45
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e

Projekt rezolucji Poprawka

e. uznanie i wzmocnienie roli kobiet 
w rybołówstwie oraz wsparcie ich 
organizacji;

e. uznanie i wzmocnienie roli kobiet i 
młodzieży w rybołówstwie oraz wsparcie 
ich organizacji;
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Or. fr

Poprawka 46
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – litera e a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea. przyczynianie się do dobrego stanu 
środowiska morskiego, w szczególności 
przez wspieranie operacji zbiórki odpadów 
i narzędzi połowowych przez podmioty 
lokalne;

Or. fr

Poprawka 47
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby w swoich 
strategiach politycznych w zakresie 
współpracy i oficjalnej pomocy 
rozwojowej wzięły pod uwagę to, że 
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) i 
wsparcie sektorowe przewidziane w 
Umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau powinny się uzupełniać i 
współdziałać ze sobą, a tym samym 
przyczynić się do wzmocnienia lokalnego 
sektora rybołówstwa i umożliwić pełne 
sprawowanie przez ten kraj suwerennej 
kontroli nad własnymi zasobami; apeluje 
do Komisji, aby za pośrednictwem EFR i 
innych właściwych instrumentów ułatwiła 
podejmowanie działań niezbędnych do 
stworzenia infrastruktur, których budowa 

6. jest zdania, że zadaniem krajowych 
strategii politycznych w zakresie 
współpracy i oficjalnej pomocy 
rozwojowej nie jest uzupełnianie narzędzi 
umowy, która ma niewielkie szanse na 
pobudzenie rzeczywistego rozwoju w 
porównaniu z takimi narzędziami, jak 
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) i 
wsparcie sektorowe przewidziane w 
Umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau; w obecnej postaci nie może to 
przyczynić się do wzmocnienia lokalnego 
sektora rybołówstwa ani umożliwić 
pełnego sprawowania przez ten kraj 
suwerennej kontroli nad własnymi 
zasobami;
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– oparta wyłącznie na wsparciu 
sektorowym w ramach umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów – nie jest 
możliwa ze względu na skalę i koszty; do 
takich infrastruktur należą m.in. porty 
rybackie (przemysłowe i rzemieślnicze);

Or. fr

Poprawka 48
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby w swoich 
strategiach politycznych w zakresie 
współpracy i oficjalnej pomocy 
rozwojowej wzięły pod uwagę to, że 
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) i 
wsparcie sektorowe przewidziane w 
Umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau powinny się uzupełniać i 
współdziałać ze sobą, a tym samym 
przyczynić się do wzmocnienia lokalnego 
sektora rybołówstwa i umożliwić pełne 
sprawowanie przez ten kraj suwerennej 
kontroli nad własnymi zasobami; apeluje 
do Komisji, aby za pośrednictwem EFR i 
innych właściwych instrumentów ułatwiła 
podejmowanie działań niezbędnych do 
stworzenia infrastruktur, których budowa 
– oparta wyłącznie na wsparciu 
sektorowym w ramach umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów – nie jest 
możliwa ze względu na skalę i koszty; do 
takich infrastruktur należą m.in. porty 
rybackie (przemysłowe i rzemieślnicze);

6. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie, aby w swoich 
strategiach politycznych w zakresie 
współpracy i oficjalnej pomocy 
rozwojowej wzięły pod uwagę to, że 
Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) i 
wsparcie sektorowe przewidziane w 
Umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau powinny się uzupełniać i 
współdziałać ze sobą, a tym samym 
przyczynić się do wzmocnienia lokalnego 
sektora rybołówstwa;

Or. es
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Poprawka 49
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. wyraża zaniepokojenie wzrostem 
liczby zakładów produkujących mączkę 
rybną i olej rybny na wybrzeżu Afryki 
Zachodniej, które są również 
zaopatrywane w ryby pochodzące z wód 
Gwinei Bissau; zwraca uwagę, że jest to 
sprzeczne z zasadą zrównoważoności, jeśli 
chodzi o zapewnienie miejscowej ludności 
cennych zasobów białka; z zadowoleniem 
przyjmuje rozbudowę infrastruktury 
portowej i służącej do wyładunku w 
Gwinei Bissau, lecz jednocześnie wyraża 
zaniepokojenie, że jej następstwem może 
być budowa nowych zakładów 
produkujących mączkę rybną;

Or. en

Poprawka 50
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
ustalenia w trybie pilnym i priorytetowym 
warunków wywozu produktów 
rybołówstwa Gwinei Bissau do UE, w 
szczególności w zakresie kontroli 
wymaganych warunków sanitarnych i 
certyfikacji laboratorium analitycznego 
(CIPA), ponieważ obowiązujący zakaz 
stanowi poważną barierę dla rozwoju 
lokalnego sektora rybołówstwa i w 
konsekwencji uniemożliwia osiągnięcie 
celów umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów;

7. wzywa Komisję Europejską i 
państwa członkowskie we współpracy z 
Gwineą Bissau do wpierania w trybie 
pilnym i priorytetowym warunków 
tworzenia i opłacalności prawdziwego 
sektora rybołówstwa do celów 
spożywczych;
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Or. fr

Poprawka 51
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję Europejską do 
ustalenia w trybie pilnym i priorytetowym 
warunków wywozu produktów 
rybołówstwa Gwinei Bissau do UE, w 
szczególności w zakresie kontroli 
wymaganych warunków sanitarnych i 
certyfikacji laboratorium analitycznego 
(CIPA), ponieważ obowiązujący zakaz 
stanowi poważną barierę dla rozwoju 
lokalnego sektora rybołówstwa i w 
konsekwencji uniemożliwia osiągnięcie 
celów umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów;

7. wzywa Komisję Europejską i 
właściwe organy Gwinei Bissau do 
pogłębienia współpracy w celu ustalenia 
warunków wywozu produktów 
rybołówstwa Gwinei Bissau do UE, w 
szczególności w zakresie kontroli 
wymaganych warunków sanitarnych i 
certyfikacji laboratorium analitycznego 
(CIPA), aby rozwiązać problem 
obowiązującego zakazu, pobudzić rozwój 
lokalnego sektora rybołówstwa i w 
konsekwencji zbliżyć się do osiągnięcia 
celów umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów;

Or. en

Poprawka 52
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera potrzebę zwiększenia 
wkładu umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów na rzecz tworzenia 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy 
w wymiarze lokalnym, czy to na statkach 
działających na podstawie umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów, czy to w 
działalności połowowej, na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw; uważa, że 

skreśla się
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państwa członkowskie – przyczyniając się 
do budowania zdolności i kształcenia – 
mogą odegrać istotną rolę i aktywnie 
uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

Or. es

Poprawka 53
France Jamet

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera potrzebę zwiększenia 
wkładu umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów na rzecz tworzenia 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w 
wymiarze lokalnym, czy to na statkach 
działających na podstawie umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów, czy to w 
działalności połowowej, na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw; uważa, że 
państwa członkowskie – przyczyniając się 
do budowania zdolności i kształcenia – 
mogą odegrać istotną rolę i aktywnie 
uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

8. nie popiera potrzeby zwiększenia 
wkładu umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów na rzecz tworzenia 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w 
wymiarze lokalnym, czy to na statkach 
działających na podstawie umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów, czy to w 
działalności połowowej, na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw;

Or. fr

Poprawka 54
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. popiera potrzebę zwiększenia 
wkładu umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów na rzecz tworzenia 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w 
wymiarze lokalnym, czy to na statkach 

8. popiera potrzebę pogłębienia 
wkładu umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów na rzecz tworzenia 
bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w 
wymiarze lokalnym, czy to na statkach 
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działających na podstawie umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów, czy to w 
działalności połowowej, na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw; uważa, że 
państwa członkowskie – przyczyniając się 
do budowania zdolności i kształcenia – 
mogą odegrać istotną rolę i aktywnie 
uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

działających na podstawie umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów, czy to w 
działalności połowowej, na wszystkich 
etapach łańcucha dostaw; uważa, że 
państwa członkowskie – przyczyniając się 
do budowania zdolności i kształcenia – 
mogą odegrać istotną rolę i aktywnie 
uczestniczyć w osiągnięciu tego celu;

Or. en

Poprawka 55
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina o unikalnym 
charakterze ekosystemów morskich i 
przybrzeżnych Gwinei Bissau, takich jak 
lasy namorzynowe, które pełnią rolę 
siedlisk narybku dla zasobów rybnych, 
wymagających wzmocnionych działań w 
wymiarze ochrony i przywrócenia 
różnorodności biologicznej;

Or. fr

Poprawka 56
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. uważa, że należy opracować 
informacje na temat korzyści, jakie 
stosowanie protokołu niesie dla lokalnej 
gospodarki (zatrudnienie, infrastruktura, 
poprawa warunków socjalnych);

Or. es
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Poprawka 57
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że istnieje potrzeba 
poprawy ilości i jakości danych 
dotyczących wszystkich połowów 
(gatunków docelowych i przyłowów), 
stanu ochrony zasobów rybnych w w.s.e. 
Gwinei Bissau oraz, ogólnie, wpływu 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
na ekosystemy, przy czym należy podjąć 
działania na rzecz rozwijania zdolności 
Republiki Gwinei Bissau do pozyskiwania 
takich danych; wzywa Komisję Europejską 
do wspierania sprawnego funkcjonowania 
organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie stosowania umowy, w tym 
wspólnego komitetu i wspólnego komitetu 
naukowego, oraz udziału stowarzyszeń 
rybaków trudniących się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, 
związków zawodowych, przedstawicieli 
społeczności nadbrzeżnych i odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
Gwinei Bissau;

9. jest zdania, że istnieje potrzeba 
poprawy ilości i jakości danych 
dotyczących wszystkich połowów 
(gatunków docelowych i przyłowów), 
stanu ochrony zasobów rybnych w w.s.e. 
Gwinei Bissau oraz, ogólnie, wpływu 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
na ekosystemy, przy czym należy podjąć 
działania na rzecz rozwijania zdolności 
Republiki Gwinei Bissau do pozyskiwania 
takich danych; wzywa Komisję Europejską 
do wspierania sprawnego funkcjonowania 
organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie stosowania umowy, w tym 
wspólnego komitetu i wspólnego komitetu 
naukowego, oraz udziału stowarzyszeń 
rybaków trudniących się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, 
stowarzyszeń kobiet pracujących w 
sektorze rybołówstwa, związków 
zawodowych, przedstawicieli społeczności 
nadbrzeżnych i odpowiednich organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego Gwinei 
Bissau;

Or. es

Poprawka 58
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że istnieje potrzeba 9. jest zdania, że istnieje potrzeba 
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poprawy ilości i jakości danych 
dotyczących wszystkich połowów 
(gatunków docelowych i przyłowów), 
stanu ochrony zasobów rybnych w w.s.e. 
Gwinei Bissau oraz, ogólnie, wpływu 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
na ekosystemy, przy czym należy podjąć 
działania na rzecz rozwijania zdolności 
Republiki Gwinei Bissau do pozyskiwania 
takich danych; wzywa Komisję Europejską 
do wspierania sprawnego funkcjonowania 
organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie stosowania umowy, w tym 
wspólnego komitetu i wspólnego komitetu 
naukowego, oraz udziału stowarzyszeń 
rybaków trudniących się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, 
związków zawodowych, przedstawicieli 
społeczności nadbrzeżnych i odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
Gwinei Bissau;

poprawy ilości i jakości danych 
dotyczących wszystkich połowów 
(gatunków docelowych i przyłowów), 
stanu ochrony zasobów rybnych na 
obszarach połowowych Gwinei Bissau 
oraz, ogólnie, wpływu umowy o 
partnerstwie w sprawie połowów na 
ekosystemy, przy czym należy podjąć 
działania na rzecz rozwijania zdolności 
Republiki Gwinei Bissau do pozyskiwania 
takich danych; wzywa Komisję Europejską 
do wspierania sprawnego funkcjonowania 
organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie stosowania umowy, w tym 
wspólnego komitetu i wspólnego komitetu 
naukowego, oraz udziału stowarzyszeń 
rybaków trudniących się tradycyjnym 
łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym, 
związków zawodowych, przedstawicieli 
społeczności nadbrzeżnych i odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
Gwinei Bissau;

Or. en

Poprawka 59
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. stwierdza, że zachodzi bezwzględna 
potrzeba poprawy gromadzenia danych 
dotyczących połowów w Gwinei Bissau; 
wzywa ponadto do poprawy w zakresie 
przekazywania organom afrykańskim za 
pośrednictwem państwa bandery danych 
generowanych przez systemy VMS 
statków unijnych; wzywa do usunięcia 
niezgodności technicznej systemów 
danych;

Or. en
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Poprawka 60
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa do publikacji sprawozdań 
dotyczących działań objętych wsparciem 
sektorowym, aby zwiększyć przejrzystość;

Or. en

Poprawka 61
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w obliczu możliwości 
zamknięcia łowisk lub nałożenia 
ograniczeń połowowych, w celu 
zapewnienia zrównoważonego charakteru 
zasobów w oparciu o rzetelne opinie 
naukowe, należy w pierwszej kolejności 
uwzględnić potrzeby lokalnego sektora 
rybołówstwa;

10. uważa, że konieczne jest 
uwzględnianie najlepszych opinii 
naukowych, aby zapewnić zrównoważony 
charakter zasobów;

Or. es

Poprawka 62
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uważa, że w obliczu możliwości 
zamknięcia łowisk lub nałożenia 
ograniczeń połowowych, w celu 

10. uważa, że w przypadku zamknięcia 
łowisk lub wprowadzenia ograniczeń 
połowowych, w celu zapewnienia 
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zapewnienia zrównoważonego charakteru 
zasobów w oparciu o rzetelne opinie 
naukowe, należy w pierwszej kolejności 
uwzględnić potrzeby lokalnego sektora 
rybołówstwa;

przewidzianego w protokole 
zrównoważonego charakteru zasobów w 
oparciu o rzetelne opinie naukowe, należy 
w pierwszej kolejności uwzględnić 
potrzeby lokalnego sektora rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 63
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla znaczenie wymogu 
dotyczącego nadwyżki dla statków Unii 
prowadzących połowy w wodach państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 64
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. popiera potrzebę usprawnienia 
zarządzania, kontroli i nadzoru w 
wyłącznej strefie ekonomicznej Gwinei 
Bissau oraz zwalczania połowów NNN, 
m.in. przez lepsze monitorowanie statków 
(za pomocą systemu VMS), aby zapewnić 
bardziej zrównoważony charakter 
działalności połowowej;

11. popiera potrzebę usprawnienia 
zarządzania, kontroli i nadzoru na 
obszarach połowowych Gwinei Bissau 
oraz zwalczania połowów NNN, m.in. 
przez lepsze monitorowanie statków (za 
pomocą systemu VMS), aby zapewnić 
bardziej zrównoważony charakter 
działalności połowowej;

Or. en
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Poprawka 65
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa do włączenia przepisów w 
zakresie przejrzystości dotyczących 
upubliczniania wszystkich umów z 
państwami lub podmiotami prywatnymi, 
które przyznają obcym statkom dostęp do 
wyłącznej strefy ekonomicznej (w.s.e.) 
Gwinei Bissau;

Or. en

Poprawka 66
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla znaczenie przydzielania 
uprawnień do połowów przewidzianych w 
umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów w oparciu o zasady 
sprawiedliwości, równowagi i 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 67
Francisco Guerreiro, Caroline Roose, Grace O'Sullivan, Benoît Biteau

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. podkreśla, jak ważne jest, by 
wyładunki ryb w portach Gwinei Bissau 
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przyczyniały się do lokalnej działalności 
przetwórczej i bezpieczeństwa 
żywnościowego, zarówno pod względem 
gatunków, jak i jakości;

Or. en

Poprawka 68
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji Europejskiej, 
aby przekazała Parlamentowi protokoły i 
wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu, 
wieloletni program sektorowy, o którym 
mowa w art. 5 protokołu, wyniki 
odnośnych ocen rocznych, informacje na 
temat współdziałania tego programu ze 
strategicznym planem rozwoju 
rybołówstwa w Gwinei Bissau (2015–
2020), a także protokoły i wnioski z 
posiedzeń wspólnego komitetu naukowego 
oraz informacje dotyczące połowów NNN 
w w.s.e. Gwinei Bissau, integracji 
podmiotów gospodarczych z UE w 
gwinejskim sektorze rybołówstwa (art. 10 
protokołu) i kontroli wypełniania 
obowiązków przez armatorów (np. w 
odniesieniu do wkładu niepieniężnego 
przewidzianego w rozdziale V załącznika 
do protokołu); wzywa Komisję, aby w 
ciągu ostatniego roku stosowania 
protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji 
w sprawie jego odnowienia przekazała 
Parlamentowi pełne sprawozdanie z jego 
wdrożenia;

12. apeluje do Komisji Europejskiej, 
aby przekazała Parlamentowi istotne 
informacje niezbędne do tego, by 
monitorować przestrzeganie przyjętych 
protokołów;

Or. es

Poprawka 69
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji Europejskiej, 
aby przekazała Parlamentowi protokoły i 
wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu, 
wieloletni program sektorowy, o którym 
mowa w art. 5 protokołu, wyniki 
odnośnych ocen rocznych, informacje na 
temat współdziałania tego programu ze 
strategicznym planem rozwoju 
rybołówstwa w Gwinei Bissau (2015–
2020), a także protokoły i wnioski z 
posiedzeń wspólnego komitetu naukowego 
oraz informacje dotyczące połowów NNN 
w w.s.e. Gwinei Bissau, integracji 
podmiotów gospodarczych z UE w 
gwinejskim sektorze rybołówstwa (art. 10 
protokołu) i kontroli wypełniania 
obowiązków przez armatorów (np. w 
odniesieniu do wkładu niepieniężnego 
przewidzianego w rozdziale V załącznika 
do protokołu); wzywa Komisję, aby w 
ciągu ostatniego roku stosowania protokołu 
i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie 
jego odnowienia przekazała Parlamentowi 
pełne sprawozdanie z jego wdrożenia;

12. apeluje do Komisji Europejskiej, 
aby przekazała Parlamentowi protokoły i 
wnioski z posiedzeń wspólnego komitetu, 
wieloletni program sektorowy, o którym 
mowa w art. 5 protokołu, wyniki 
odnośnych ocen rocznych, informacje na 
temat współdziałania tego programu ze 
strategicznym planem rozwoju 
rybołówstwa w Gwinei Bissau (2015–
2020), a także protokoły i wnioski z 
posiedzeń wspólnego komitetu naukowego 
oraz informacje dotyczące połowów NNN 
na obszarach połowowych Gwinei Bissau, 
integracji podmiotów gospodarczych z UE 
w gwinejskim sektorze rybołówstwa (art. 
10 protokołu) i kontroli wypełniania 
obowiązków przez armatorów (np. w 
odniesieniu do wkładu niepieniężnego 
przewidzianego w rozdziale V załącznika 
do protokołu); wzywa Komisję, aby w 
ciągu ostatniego roku stosowania protokołu 
i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie 
jego odnowienia przekazała Parlamentowi 
pełne sprawozdanie z jego wdrożenia;

Or. en

Poprawka 70
Catherine Chabaud

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję i władze Gwinei 
Bissau do dostarczenia dokładniejszych 
informacji na temat rozwoju działalności 
związanej z połowami paszowymi w tym 
regionie;

Or. fr
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Poprawka 71
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo, 
Giuseppe Ferrandino, Ivo Hristov, Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa Komisję Europejską do 
pełniejszego uwzględnienia zaleceń 
obecnie zawartych w Umowie o 
partnerstwie w sprawie połowów między 
UE a Republiką Gwinei Bissau, 
uwzględniając je w szczególności w 
procedurach związanych z odnowieniem 
protokołu;

13. wzywa Komisję Europejską do 
pełniejszego uwzględnienia zaleceń 
Parlamentu Europejskiego zawartych w 
Umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów między UE a Republiką Gwinei 
Bissau, uwzględniając je w szczególności 
w procedurach związanych z odnowieniem 
protokołu;

Or. en


