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Grozījums Nr. 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Atzinuma projekts
2. rindkopa – aa punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(aa) jāveicina ilgtspējīga zvejniecība, 
nodrošinot visu saskaņā ar 
Partnerattiecību nolīgumu 
zivsaimniecības nozarē notiekošo zvejas 
darbību atbilstību tādiem pašiem 
ilgtspējības kritērijiem, kādus piemēro 
zvejai ES ūdeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Atzinuma projekts
2. rindkopa – b punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(b) jāierobežo ES kuģu piekļuve 
pārmērīgiem zvejas resursiem saskaņā ar 
maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti pēc 
vietējo iedzīvotāju uztura vajadzību 
apmierināšanas;

(b) jāierobežo ES kuģu piekļuve 
pārmērīgiem zvejas resursiem saskaņā ar 
maksimālo ilgtspējīgo produktivitāti pēc 
nodrošinātības ar pārtiku garantēšanas 
un vietējo iedzīvotāju uztura vajadzību 
apmierināšanas; šim nolūkam Komisija 
tiek aicināta nodrošināt, lai ES kuģi 
zvejotu tikai to attiecīgo zivju krājumu 
pārpalikumu, ko nespēj nozvejot 
Mozambikas zvejnieki;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Atzinuma projekts
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2. rindkopa – d punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(d) jāstiprina vietējās valdības 
pārskatatbildība, un pašvaldībai arī 
jāgarantē vietējo zvejnieku dzīves apstākļu 
uzlabošana, vietējas, ilgtspējīgas, 
amatierzvejas un zivju apstrādes nozaru 
attīstība un vides standartu ievērošana;

(d) jāstiprina vietējās valdības 
pārskatatbildība, un pašvaldībai arī 
jāgarantē vietējo zvejnieku dzīves apstākļu 
uzlabošana, vietējas, ilgtspējīgas, 
amatierzvejas un zivju apstrādes nozaru 
attīstība un vides un veselības standartu 
ievērošana;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Atzinuma projekts
2. rindkopa – e punkts

Atzinuma projekts Grozījums

(e) katru gadu jāizstrādā ziņojumi par 
nolīguma — un īpaši par protokola 
3. punktā paredzētās nozares daudzgadu 
programmas — īstenošanu un jānosūta 
Parlamentam un Padomei, lai veicinātu 
pārredzamību un lai apliecinātu, ka 
zvejniecības politikas atbalstam paredzētais 
budžets tiešām ir izmantots šim mērķim;

(e) katru gadu jāizstrādā ziņojumi par 
nolīguma — un īpaši par protokola 
3. punktā paredzētās nozares daudzgadu 
programmas — īstenošanu un jānosūta 
Parlamentam un Padomei, kā arī jāpadara 
pieejami sabiedrībai, lai veicinātu 
pārredzamību, apliecinātu, ka zvejniecības 
politikas atbalstam paredzētais budžets 
tiešām ir izmantots šim mērķim, un 
nodrošinātu attīstības politikas 
saskaņotību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
2. rindkopa – g punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

(g) jāveic praktiski pasākumi, lai veicinātu
ES kuģu piestāšanu Mozambikas ostās, 
tādējādi palielinot vietējo nodarbinātību un 
uzņēmējdarbības iespējas.

(g) jāveic praktiski pasākumi, lai 
palielinātu to ES kuģu skaitu, kas piestāj
Mozambikas ostās, tādējādi uzlabojot
vietējo nodarbinātību un uzņēmējdarbības 
iespējas. Konkrētāk, ir jāveic pasākumi, 
lai atbalstītu apstrādes nozari un uzlabotu 
flotes zvejas jaudu, tādējādi palīdzot 
Mozambikai pašai izmantot savu zvejas 
apgabalu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
2. rindkopa – ga punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

(ga) jāpārskata virsmas āķu jedu 
elementu iekļaušana protokolā, lai 
nodrošinātu atbildīgas zvejniecības 
principa ievērošanu un izvairītos no riska 
izraisīt haizivju piezvejas sugu, kā arī 
jūras putnu un bruņurupuču populāciju 
neilgtspējīgu mirstību;

Or. en


