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Poprawka 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

aa) promowanie zrównoważonych praktyk 
połowowych poprzez czuwanie nad tym, 
by działalność połowowa, która podlega 
umowie o partnerstwie w sprawie 
połowów, spełniała te same kryteria 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju co 
działalność połowowa na wodach UE,

Or. en

Poprawka 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera b)

Projekt opinii Poprawka

b) należy ograniczyć dostęp statków UE do 
nadwyżki zasobów rybnych zgodnie z 
zasadą maksymalnego podtrzymywalnego 
odłowu po uprzednim zaspokojeniu 
potrzeb żywnościowych miejscowej 
ludności;

b) należy ograniczyć dostęp statków UE do 
nadwyżki zasobów rybnych zgodnie z 
zasadą maksymalnego podtrzymywalnego 
odłowu po uprzednim zagwarantowaniu 
bezpieczeństwa żywności oraz
zaspokojeniu potrzeb żywnościowych 
miejscowej ludności; w tym celu apeluje 
się do Komisji o dopilnowanie, by 
europejskie statki odławiały tylko 
nadwyżki przedmiotowych zasobów 
rybnych, które nie zostały odłowione przez 
sektor rybołówstwa Mozambiku;

Or. en

Poprawka 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman
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Projekt opinii
Ustęp 2 – litera d)

Projekt opinii Poprawka

d) należy zwiększyć odpowiedzialność 
lokalnego rządu, przy czym powinien on 
również zagwarantować poprawę 
warunków życia lokalnych rybaków, 
rozwój lokalnego, zrównoważonego 
tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i 
przemysłu przetwórstwa rybnego oraz 
zgodność z normami środowiskowymi;

d) należy zwiększyć odpowiedzialność 
lokalnego rządu, przy czym powinien on 
również zagwarantować poprawę 
warunków życia lokalnych rybaków, 
rozwój lokalnego, zrównoważonego 
tradycyjnego rybołówstwa łodziowego i 
przemysłu przetwórstwa rybnego oraz 
zgodność z normami zdrowotnymi i
środowiskowymi;

Or. en

Poprawka 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera e)

Projekt opinii Poprawka

e) należy sporządzać roczne sprawozdania 
z wdrażania umowy – w szczególności 
z realizacji wieloletniego programu 
sektorowego, o którym mowa w art. 3 
protokołu – oraz przekazywać je 
Parlamentowi i Radzie w celu sprzyjania 
przejrzystości i zagwarantowania, że środki 
budżetowe przeznaczone na wsparcie 
sektorowej polityki rybołówstwa zostaną 
rzeczywiście wykorzystane do tego celu;

e) należy sporządzać roczne sprawozdania 
z wdrażania umowy – w szczególności 
z realizacji wieloletniego programu 
sektorowego, o którym mowa w art. 3 
protokołu – oraz przekazywać je 
Parlamentowi i Radzie i podać do 
publicznej wiadomości w celu sprzyjania 
przejrzystości i zagwarantowania, że środki 
budżetowe przeznaczone na wsparcie 
sektorowej polityki rybołówstwa zostaną 
rzeczywiście wykorzystane do tego celu 
oraz zagwarantowania spójności polityki 
na rzecz rozwoju;

Or. en

Poprawka 5
Gabriele Zimmer
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Projekt opinii
Ustęp 2 – litera g)

Projekt opinii Poprawka

g) należy podjąć konkretne działania, aby 
zwiększyć liczbę statków z UE 
zawijających do mozambickich portów, a 
tym samym zwiększyć lokalne 
zatrudnienie i możliwości dla 
przedsiębiorstw.

g) należy podjąć konkretne działania, aby 
zwiększyć liczbę statków z UE 
zawijających do mozambickich portów, a 
tym samym zwiększyć lokalne 
zatrudnienie i możliwości dla 
przedsiębiorstw. w szczególności należy 
podjąć starania mające na celu 
wspieranie przemysłu przetwórczego oraz 
zdolności połowowej flot, aby pomóc 
Mozambikowi w samodzielnej eksploatacji 
własnych obszarów połowowych; 

Or. en

Poprawka 6
Gabriele Zimmer

Projekt opinii
Ustęp 2 – litera g a) (nowa)

Projekt opinii Poprawka

ga) włączenie elementów taklowców 
powierzchniowych do protokołu powinno 
zostać poddane przeglądowi, aby 
zagwarantować zgodność z zasadą 
odpowiedzialnego rybołówstwa oraz 
uniknąć ryzyka powodowania 
niekontrolowanej śmiertelności wśród 
niebędących przedmiotem połowów 
gatunków rekina, ptaków morskich i 
populacji żółwi;

Or. en


