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Amendamentul 4
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Referirea 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- având în vedere Acordul din 1995 
privind aplicarea dispoziţiilor Convenţiei 
Naţiunilor Unite asupra dreptului mării 
din 1982 referitoare la stocurile 
transzonale de peşti şi stocurile de peşti 
mari migratori,

Or. en

Amendamentul 5
Isabella Lövin

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În plus, este necesar să se definească 
tipul de măsuri care pot fi luate cu privire 
la ţările care permit pescuitul nedurabil şi 
să se stabilească condiţiile generale pentru 
adoptarea unor astfel de măsuri, astfel încât 
acestea să se bazeze pe criterii obiective, să 
fie echitabile, eficiente din punct de vedere 
al costurilor şi compatibile cu dreptul 
internaţional, în special cu Acordul de 
instituire a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului.

(5) În plus, este necesar să se definească 
tipul de măsuri care pot fi luate cu privire 
la ţările care permit pescuitul nedurabil şi 
să se stabilească condiţiile generale pentru 
adoptarea unor astfel de măsuri, astfel încât 
acestea să se bazeze pe criterii obiective, să 
fie echitabile, eficiente din punctul de 
vedere al costurilor şi compatibile cu 
dreptul internaţional, în special cu Acordul 
de instituire a Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului. Cu scopul de a realiza 
obiectivele de conservare, aceste măsuri 
ar trebui să ţină seama îndeosebi de 
nivelul de dezvoltare şi de vulnerabilitatea 
ţării vizate, să asigure că ţările în curs de 
dezvoltare sunt eligibile pentru asistenţă, 
astfel cum prevede Acordul din 1995 
privind aplicarea dispoziţiilor Convenţiei 
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Naţiunilor Unite asupra dreptului mării 
din 1982 referitoare la stocurile 
transzonale de peşti şi stocurile de peşti 
mari migratori.

Or. en


