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Pozměňovací návrh 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. a a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

aa) je třeba prosazovat udržitelné postupy 
rybolovu, a to tím, že bude zajištěno, aby 
veškerá rybolovná činnost podle dohody 
o partnerství v odvětví rybolovu splňovala 
stejná kritéria udržitelnosti jako 
rybolovná činnost ve vodách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. b

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

b) je třeba omezit přístup plavidel EU 
k přebytku rybolovných zdrojů v souladu 
s maximálním udržitelným výnosem po 
uspokojení potřeb na výživu místního 
obyvatelstva;

b) je třeba omezit přístup plavidel EU 
k přebytku rybolovných zdrojů v souladu 
s maximálním udržitelným výnosem po 
zaručení potravinové bezpečnosti 
a uspokojení potřeb na výživu místního 
obyvatelstva; za tímto účelem vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že evropská plavidla 
budou lovit pouze přebytky těch rybích 
populací, které nemohou být vyloveny 
mosambickým rybolovným odvětvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. d
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

d) je třeba zvýšit odpovědnost místní 
vlády, která musí současně zaručit zlepšení 
životních podmínek místních rybářů, 
rozvoj udržitelného místního drobného 
rybolovu a odvětví zpracování ryb 
a dodržování ekologických norem;

d) je třeba zvýšit odpovědnost místní 
vlády, která musí současně zaručit zlepšení 
životních podmínek místních rybářů, 
rozvoj udržitelného místního drobného 
rybolovu a odvětví zpracování ryb 
a dodržování ekologických norem
a zdravotních standardů;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. e

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

e) v zájmu zajištění transparentnosti a pro 
ověření toho, že jsou finanční prostředky 
přidělené na podporu odvětvové politiky 
rybolovu skutečně vynakládány k tomuto 
účelu, je třeba vypracovávat výroční 
zprávy o provádění dohody, a zejména 
víceletého odvětvového programu podle 
článku 3 protokolu, a předkládat je 
Parlamentu a Radě;

e) v zájmu zajištění transparentnosti a pro 
ověření toho, že jsou finanční prostředky 
přidělené na podporu odvětvové politiky 
rybolovu skutečně vynakládány k tomuto 
účelu, a v zájmu zajištění soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje je třeba 
vypracovávat výroční zprávy o provádění 
dohody, a zejména víceletého odvětvového 
programu podle článku 3 protokolu, 
předkládat je Parlamentu a Radě
a zveřejňovat je;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. g

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

g) je třeba přijmout praktická opatření na g) je třeba přijmout praktická opatření na 
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zvýšení počtu zastávek plavidel EU 
v mosambických přístavech, a posilovat 
tak místní zaměstnanost a obchodní 
příležitosti.

zvýšení počtu zastávek plavidel EU 
v mosambických přístavech, a posilovat 
tak místní zaměstnanost a obchodní 
příležitosti. Je zapotřebí zejména usilovat 
o podporu zpracovatelského průmyslu 
a kapacit loďstva s cílem pomoci 
Mosambiku, aby své rybolovné oblasti 
mohl sám využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gabriele Zimmer

Návrh stanoviska
Bod 2 ─ písm. g a (nové)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

ga) zahrnutí plavidel lovících u hladiny 
na dlouhé lovné šňůry do Protokolu by 
mělo být přezkoumáno s cílem dodržet 
zásady zodpovědného rybolovu a zabránit 
tomu, že budou zabíjeny druhy žraloků, 
mořských ptáků a želvích populací, na 
které lov není zaměřen;

Or. en


