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Amendement 4
Isabella Lövin

Voorstel voor een verordening
Visum 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- gezien de overeenkomst van 1995 over 
de toepassing van de bepalingen van het 
VN-Verdrag inzake het recht van de zee 
van 1982 met betrekking tot 
grensoverschrijdende visbestanden en 
over grote afstanden trekkende 
visbestanden,

Or. en

Amendement 5
Isabella Lövin

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bovendien moet worden omschreven 
welke soorten maatregelen kunnen worden 
genomen tegen landen die niet-duurzame 
visserij toelaten, en moeten algemene 
voorwaarden voor de vaststelling van deze 
maatregelen worden aangenomen om 
ervoor te zorgen dat deze op objectieve 
criteria stoelen en billijk, kosteneffectief en 
conform het internationale recht zijn, en 
met name conform de overeenkomst tot 
oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie.

(5) Bovendien moet worden omschreven 
welke soorten maatregelen kunnen worden 
genomen tegen landen die niet-duurzame 
visserij toelaten, en moeten algemene 
voorwaarden voor de vaststelling van deze 
maatregelen worden aangenomen om 
ervoor te zorgen dat deze op objectieve 
criteria stoelen en billijk, kosteneffectief en 
conform het internationale recht zijn, en 
met name conform de overeenkomst tot 
oprichting van de 
Wereldhandelsorganisatie. Bij deze 
maatregelen moet in het bijzonder 
rekening worden gehouden met de mate 
van ontwikkeling en kwetsbaarheid van 
het betrokken land, om ervoor te zorgen 
dat ontwikkelingslanden in aanmerking 
komen voor financiële bijstand als 
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bepaald in de overeenkomst van 1995 over 
de toepassing van de bepalingen van het 
VN-Verdrag inzake het recht van de zee 
van 1982 met betrekking tot 
grensoverschrijdende visbestanden en 
over grote afstanden trekkende 
visbestanden, ten einde te voldoen aan 
instandhoudingsmaatregelen.

Or. en


