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Módosítás 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Véleménytervezet
2 bekezdés, a a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

aa) a fenntartható halászati gyakorlatokat 
annak biztosítása révén kell előmozdítani, 
hogy a halászati partnerségi 
megállapodás hatálya alá tartozó 
halászati tevékenységekre ugyanazok a 
fenntarthatósági kritériumok 
vonatkozzanak, mint az uniós vizeken 
folytatott halászatra;

Or. en

Módosítás 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Véleménytervezet
2 bekezdés, b pont

Véleménytervezet Módosítás

b) az uniós hajóknak a halászati 
erőforrásokból származó többlethez való 
hozzáférését a legnagyobb fenntartható 
hozammal összhangban kell meghatározni, 
miután a helyi lakosság táplálkozási 
szükségleteit kielégítették;

b) az uniós hajóknak a halászati 
erőforrásokból származó többlethez való 
hozzáférését a legnagyobb fenntartható 
hozammal összhangban kell meghatározni, 
miután az élelmezésbiztonságot 
biztosították és a helyi lakosság 
táplálkozási szükségleteit kielégítették; e 
célból felszólítják a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az európai hajók az 
érintett halállományoknak csak a 
többletként fennmaradó részét fogják ki, 
amelyet a mozambiki halászati ágazat már 
nem tud kifogni;

Or. en
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Módosítás 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Véleménytervezet
2 bekezdés, d pont

Véleménytervezet Módosítás

d) a helyi kormányzat elszámoltathatóságát 
meg kell erősíteni, és a helyi kormánynak 
garantálnia kell a helyi halászok 
életkörülményeinek javulását, a 
fenntartható helyi kisüzemi halászat és 
halfeldolgozó ipar fejlődését, valamint a 
környezetvédelmi normák betartását;

d) a helyi kormányzat elszámoltathatóságát 
meg kell erősíteni, és a helyi kormánynak 
garantálnia kell a helyi halászok 
életkörülményeinek javulását, a 
fenntartható helyi kisüzemi halászat és 
halfeldolgozó ipar fejlődését, valamint a 
környezetvédelmi és egészségügyi normák 
betartását;

Or. en

Módosítás 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Véleménytervezet
2 bekezdés, e pont

Véleménytervezet Módosítás

e) az átláthatóság elősegítése érdekében a 
Parlamentet és a Tanácsot éves jelentések 
formájában tájékoztatni kell a 
megállapodás – és különösen a 
jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves 
ágazati program – végrehajtásáról, és meg 
kell győződni arról, hogy a halászati 
ágazati politika támogatására szolgáló 
költségvetést ténylegesen erre a célra 
fordítják;

e) az átláthatóság elősegítése érdekében a 
Parlamentet és a Tanácsot éves jelentések 
formájában – amelyeket nyilvánosan is 
hozzáférhetővé kell tenni – tájékoztatni 
kell a megállapodás – és különösen a 
jegyzőkönyv 3. cikkében említett többéves 
ágazati program – végrehajtásáról, és meg 
kell győződni arról, hogy a halászati 
ágazati politika támogatására szolgáló 
költségvetést ténylegesen erre a célra és a 
politikák fejlesztési célú koherenciájának 
biztosítására fordítják;

Or. en

Módosítás 5
Gabriele Zimmer
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Véleménytervezet
2 bekezdés, g pont

Véleménytervezet Módosítás

g) gyakorlati lépéseket kell tenni a 
mozambiki kikötőkben tartózkodó hajók 
által tett álláshirdetések növelése 
érdekében a mozambiki kikötőkben, mert 
ez növeli a helyi foglalkoztatást és az üzleti 
lehetőségeket is.

g) gyakorlati lépéseket kell tenni a 
mozambiki kikötőkben tartózkodó uniós
hajók által kiírt álláshirdetések számának
növelése érdekében, mert ez növeli a helyi 
foglalkoztatást és az üzleti lehetőségeket is; 
különösen a halfeldolgozó ipar és a 
flottakapacitások területén kell 
erőfeszítéseket tenni annak érdekében, 
hogy Mozambik segítséget kapjon 
halászati területeinek saját maga általi 
kiaknázásában;

Or. en

Módosítás 6
Gabriele Zimmer

Véleménytervezet
2 bekezdés, g a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ga) a felszíni horogsoros hajók 
jegyzőkönyvbe történő bevonását felül kell 
vizsgálni a felelősségteljes halászat 
elveinek való megfelelés biztosítása 
érdekében, illetve elkerülendő annak 
veszélyét, hogy a nem célzott fajok – mint 
cápa-, tengerimadár- és teknőspopulációk 
– fenntarthatatlan elhullását okozzuk; 

Or. en


