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Amendement 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter a bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

a bis) duurzame visserij moet worden 
bevorderd door ervoor te zorgen dat alle 
visserijactiviteiten die onder de 
partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij vallen, aan dezelfde 
duurzaamheidscriteria voldoen als de 
visserijactiviteiten in EU-wateren;

Or. en

Amendement 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b) de toegang voor de vaartuigen van de 
EU tot het overschot aan visbestanden 
moet worden beperkt aan de hand van de 
maximale duurzame vangst nadat voorzien 
is in de voedingsbehoeften van de lokale 
bevolking;

b) de toegang voor de vaartuigen van de 
EU tot het overschot aan visbestanden 
moet worden beperkt aan de hand van de 
maximale duurzame vangst nadat de 
voedselzekerheid gewaarborgd is en 
voorzien is in de voedingsbehoeften van de 
lokale bevolking; de Commissie wordt in 
dit verband verzocht te garanderen dat 
Europese schepen alleen het overschot 
van het betrokken visbestand vangen, dat 
niet door de Mozambikaanse visserijsector 
kan worden gevangen;

Or. en
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Amendement 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter d

Ontwerpadvies Amendement

d) het plaatselijke bestuur moet meer 
verantwoordingsplicht krijgen en daarnaast 
zorgen voor betere levensomstandigheden 
voor lokale vissers en voor de 
ontwikkeling van lokale, duurzame 
ambachtelijke visserij en visverwerkende 
industrieën alsook voor naleving van de 
milieunormen;

d) het plaatselijke bestuur moet meer 
verantwoordingsplicht krijgen en daarnaast 
zorgen voor betere levensomstandigheden 
voor lokale vissers en voor de 
ontwikkeling van lokale, duurzame 
ambachtelijke visserij en visverwerkende 
industrieën alsook voor naleving van de 
milieu- en gezondheidsnormen;

Or. en

Amendement 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter e

Ontwerpadvies Amendement

e) jaarlijks dient aan het Parlement en de 
Raad verslag te worden uitgebracht over 
de tenuitvoerlegging van het protocol - en 
met name van het sectoraal 
meerjarenprogramma als bedoeld in artikel 
3 daarvan - ten einde de transparantie te 
bevorderen en ervoor te zorgen dat de het 
budget dat bestemd is voor de 
ondersteuning van het sectorale 
visserijbeleid daadwerkelijk voor dit doel 
wordt gebruikt;

e) er moeten jaarverslagen worden 
opgesteld over de tenuitvoerlegging van 
het protocol,  en met name van het 
sectoraal meerjarenprogramma als bedoeld 
in artikel 3 daarvan; die verslagen moeten 
aan het Parlement en de Raad worden 
toegestuurd en voor het publiek 
toegankelijk worden gemaakt, ten einde de 
transparantie te bevorderen, ervoor te 
zorgen dat de het budget dat bestemd is 
voor de ondersteuning van het sectorale 
visserijbeleid daadwerkelijk voor dit doel 
wordt gebruikt en coherentie in het 
ontwikkelingsbeleid te waarborgen;

Or. en
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Amendement 5
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter g

Ontwerpadvies Amendement

g) er moeten praktische maatregelen 
worden genomen om ervoor te zorgen dat 
de EU-schepen vaker aanleggen in 
Mozambikaanse havens, zodat de 
plaatselijke werkgelegenheid wordt 
vergroot en er meer bedrijfsmogelijkheden 
worden geschapen.

g) er moeten praktische maatregelen 
worden genomen om ervoor te zorgen dat 
de EU-schepen vaker aanleggen in 
Mozambikaanse havens, zodat de 
plaatselijke werkgelegenheid wordt 
vergroot en er meer bedrijfsmogelijkheden 
worden geschapen. Meer in het bijzonder 
moeten er inspanningen worden verricht 
om de verwerkende industrie en de 
vlootcapaciteit te ondersteunen en 
Mozambique zo te helpen zijn visserijzone 
zelf te exploiteren;

Or. en

Amendement 6
Gabriele Zimmer

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – letter g bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

g bis) de wijze waarop de visserij met de 
drijvende beug in het protocol is 
opgenomen moet zo worden gewijzigd, dat 
het beginsel van verantwoorde visserij 
wordt nageleefd en het risico van niet-
duurzame sterfte van niet-doelsoorten, 
zoals haaien, zeevogels en schildpadden, 
wordt vermeden;

Or. en


