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Amendamentul 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Proiect de aviz
Paragraful 2 – litera aa (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(aa) ar trebui promovate practicile de 
pescuit sustenabile, garantându-se că 
toate activitățile de pescuit care intră sub 
incidența Acordului de parteneriat în 
domeniul pescuitului îndeplinesc aceleași 
criterii de sustenabilitate pe care le 
îndeplinesc activitățile de pescuit în apele 
UE;

Or. en

Amendamentul 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Proiect de aviz
Paragraful 2 – litera b

Proiectul de aviz Amendamentul

(b) accesul navelor UE la surplusul de 
resurse halieutice ar trebui limitat în 
virtutea principiului randamentului maxim 
durabil și după satisfacerea nevoilor 
populației locale;

(b) accesul navelor UE la surplusul de 
resurse halieutice ar trebui limitat în 
virtutea principiului randamentului maxim 
durabil după ce a fost asigurată 
securitatea alimentară și după satisfacerea 
nevoilor populației locale; în acest scop, 
solicită Comisiei să se asigure că navele 
europene nu capturează decât surplusul 
de stocuri de pește care nu poate fi 
capturat de sectorul pescuitului din 
Mozambic;

Or. en

Amendamentul 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman



PE483.654v01-00 4/5 AM\893236RO.doc

RO

Proiect de aviz
Paragraful 2 – litera d

Proiectul de aviz Amendamentul

(d) răspunderea autorităților locale ar trebui 
întărită, iar acestea trebuie să garanteze 
inclusiv îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale pescarilor locali, dezvoltarea durabilă a 
pescuitului artizanal la nivel local și a 
industriei locale de prelucrare a peștelui, 
precum și respectarea standardelor de 
mediu;

(d) răspunderea autorităților locale ar trebui 
întărită, iar acestea trebuie să garanteze 
inclusiv îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale pescarilor locali, dezvoltarea durabilă a 
pescuitului artizanal la nivel local și a 
industriei locale de prelucrare a peștelui, 
precum și respectarea standardelor de 
mediu și de sănătate;

Or. en

Amendamentul 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Proiect de aviz
Paragraful 2 – litera e

Proiectul de aviz Amendamentul

(e) pentru promovarea transparenței și 
pentru a se asigura faptul că bugetul de 
susținere a politicii sectoriale în domeniul 
pescuitului este folosit într-adevăr în acest 
scop, ar trebui elaborate și prezentate 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte anuale privind punerea în aplicare 
a acordului, în special a programului 
sectorial multianual prevăzut la articolul 3 
din protocol;

(e) pentru promovarea transparenței și 
pentru a se asigura faptul că bugetul de 
susținere a politicii sectoriale în domeniul 
pescuitului este folosit într-adevăr în acest 
scop, precum și pentru a asigura coerența 
politicii pentru dezvoltare, ar trebui 
elaborate și prezentate Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte anuale 
privind punerea în aplicare a acordului, în 
special a programului sectorial multianual 
prevăzut la articolul 3 din protocol, care să
fie puse la dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 5
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
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Paragraful 2 – litera g

Proiectul de aviz Amendamentul

(g) ar trebui să se facă pași concreți pentru 
a mări numărul de apeluri de îmbarcare din 
porturile din Mozambic, mărind, astfel, 
numărul de locuri de muncă și 
oportunitățile de afaceri la nivel local.

(g) ar trebui să se facă pași concreți pentru 
a mări numărul de apeluri de îmbarcare din 
porturile din Mozambic, mărind, astfel, 
numărul de locuri de muncă și 
oportunitățile de afaceri la nivel local. În 
special, ar trebui depuse eforturi pentru a 
susține industria de procesare și 
capacitățile flotei pentru a ajuta 
Mozambicul să își exploateze zona de 
pescuit cu mijloace proprii;

Or. en

Amendamentul 6
Gabriele Zimmer

Proiect de aviz
Paragraful 2 – litera ga (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ga) includerea pescuitului cu paragate de 
suprafață în protocol ar trebui revizuită 
pentru a asigura conformitatea cu 
principiul pescuitului responsabil și 
pentru a evita riscul de a provoca 
mortalitatea nesustenabilă a speciilor de 
rechini care nu sunt vizate pentru 
capturare, a păsărilor de mare și a 
populațiilor de țestoase;

Or. en


