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Predlog spremembe 1
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka a a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(aa) spodbujati je treba trajnostne 
ribolovne prakse tako, da vse ribolovne 
dejavnosti v skladu s sporazumom o 
partnerstvu v ribiškem sektorju 
izpolnjujejo enaka trajnostna merila kot 
ribolovne dejavnosti v vodah EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka b

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(b) za plovila EU je treba omejiti dostop do 
presežka ribolovnih virov glede na največji 
trajnostni donos, pri čemer morajo biti
najprej zadovoljene prehrambne potrebe 
lokalnega prebivalstva;

(b) za plovila EU je treba omejiti dostop do 
presežka ribolovnih virov glede na največji 
trajnostni donos, pri čemer se najprej
zagotovi prehranska varnost in zadovoljijo
prehrambne potrebe lokalnega 
prebivalstva; v ta namen naj Komisija 
zagotovi, da bodo evropska plovila lovila 
le presežek ustreznih ribjih staležev, ki ga 
ribištvo Mozambika ne more uloviti; 

Or. en

Predlog spremembe 3
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka d
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(d) okrepiti je treba odgovornost lokalne 
vlade, ki mora tudi zagotavljati izboljšanje 
življenjskih razmer za lokalne ribiče, 
razvoj trajnostnega lokalnega priobalnega 
ribištva in ribiške predelovalne industrije 
ter spoštovanje okoljskih standardov;

(d) okrepiti je treba odgovornost lokalne 
vlade, ki mora tudi zagotavljati izboljšanje 
življenjskih razmer za lokalne ribiče, 
razvoj trajnostnega lokalnega priobalnega 
ribištva in ribiške predelovalne industrije 
ter spoštovanje okoljskih in zdravstvenih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 4
Kriton Arsenis, Thijs Berman

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka e

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(e) pripraviti je treba letna poročila o 
izvajanju sporazuma, zlasti večletnega 
sektorskega programa iz člena 3 protokola,
ter jih predložiti Parlamentu in Svetu, da se 
poveča preglednost in zagotovi, da bodo 
sredstva za podporo sektorski ribiški 
politiki dejansko uporabljena v ta namen;

(e) pripraviti je treba letna poročila o 
izvajanju sporazuma, zlasti večletnega 
sektorskega programa iz člena 3 protokola, 
jih predložiti Parlamentu in Svetu in javno 
objaviti, da se poveča preglednost in 
zagotovi, da bodo sredstva za podporo 
sektorski ribiški politiki dejansko 
uporabljena v ta namen ter da se zagotovi 
usklajenost politik za razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 5
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka g

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(g) potrebni so praktični ukrepi za 
povečanje obiskov plovil EU v 
mozambiških pristaniščih, s čimer bi 

(g) potrebni so praktični ukrepi za 
povečanje števila obiskov plovil EU v 
mozambiških pristaniščih, s čimer bi 
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povečali lokalno zaposlenost in poslovne 
priložnosti.

povečali lokalno zaposlenost in poslovne
priložnosti. zlasti si je treba prizadevati za 
podporo predelovalni industriji in 
zmogljivostim flote, da bi Mozambik lahko 
sam izkoriščal svoje ribolovno območje;

Or. en

Predlog spremembe 6
Gabriele Zimmer

Osnutek mnenja
Odstavek 2, točka g a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(ga) treba je pregledati vključitev plovil s 
površinskim parangalom v protokol, saj je 
treba zagotoviti skladnost z načelom 
odgovornega ribištva in preprečiti 
netrajnostno umrljivost neciljnih vrst 
morskih psov, morskih ptic in želv;

Or. en


