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Grozījums Nr. 1
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
2. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību un 1992. gada jūnijā ANO 
konferencē Riodežaneiro pieņemto 
deklarāciju par vidi un attīstību (Rio 
deklarācija),

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 2
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
5. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā FAO konferencē 1995. gada 
oktobrī pieņemto FAO Atbildīgas 
zivsaimniecības rīcības kodeksu,

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 3
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
9. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā deklarāciju, kas pieņemta no 
2002. gada 26. augusta līdz 4. septembrim 
Johannesburgā notikušajā Pasaules 
augstākā līmeņa sanāksmē par ilgtspējīgu 

svītrots
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attīstību,

Or. nl

Grozījums Nr. 4
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Komisijas JRC 2011. gadā 
publicēto atsauces ziņojumu „Nelikumīgu 
darbību novēršana zivsaimniecības 
nozarē — ģenētikas, genomikas, ķīmijas 
un tiesu medicīnas nozīme cīņā pret NNN 
zveju un zivju produktu izsekojamības 
veicināšanā”,

Or. da

Grozījums Nr. 5
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā 71 % zemeslodes klāj okeāni, kuri 
glabā 16 reižu vairāk oglekļa dioksīda 
nekā virszemes sistēmas, un tā kā tam ir 
būtiska nozīme visas planētas klimata un 
dzīvības atbalsta sistēmās, un tā kā tie 
nodrošina pārtiku, iztiku, enerģiju un 
transporta ceļus ievērojamam skaitam 
pasaules iedzīvotāju;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 6
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā 71 % zemeslodes klāj okeāni, kuri 
glabā 16 reižu vairāk oglekļa dioksīda nekā 
virszemes sistēmas, un tā kā tam ir būtiska 
nozīme visas planētas klimata un dzīvības 
atbalsta sistēmās, un tā kā tie nodrošina 
pārtiku, iztiku, enerģiju un transporta ceļus 
ievērojamam skaitam pasaules iedzīvotāju;

A. tā kā jūras un okeāni aizņem 99 % 
pieejamās apdzīvojamās platības un 71 % 
zemeslodes klāj okeāni, kuri glabā 16 reižu 
vairāk oglekļa dioksīda nekā virszemes 
sistēmas, un tā kā tam ir būtiska nozīme 
visas planētas klimata un dzīvības atbalsta 
sistēmās, un tā kā tie nodrošina pārtiku, 
iztiku, enerģiju un transporta ceļus 
ievērojamam skaitam pasaules iedzīvotāju;

Or. es

Grozījums Nr. 7
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
A.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A.a tā kā nelegāla, nereģistrēta un 
neregulēta (NNN) zveja ir nopietna 
ekoloģiska un ekonomiska pasaules 
problēma un veicina zivju krājumu 
izsīkumu, un tādējādi arī rada 
ekonomiskas grūtības zvejnieku 
kopienām, kas darbojas legāli un saskaņā 
ar noteikumiem un ir atkarīgas no zvejas;

Or. pt

Grozījums Nr. 8
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā saskaņā ar ziņojumiem nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
apjoms ir 11 līdz 26 miljonu tonnu gadā, 
kas ir līdzvērtīgi vismaz 15 % pasaules 
nozvejas, un tā kā tāpēc nav iespējams 
ilgtspējīgi apsaimniekot pasaules jūras 
resursus;

B. tā kā saskaņā ar ziņojumiem nelegālas, 
nereģistrētas un neregulētas (NNN) zvejas 
apjoms ir 11 līdz 26 miljonu tonnu gadā, 
kas ir līdzvērtīgi vismaz 15 % pasaules 
nozvejas, un tā kā tāpēc nav iespējams 
ilgtspējīgi — ilgtermiņā nodrošinot 
ekonomiskā, sociālā un vides aspekta 
integrāciju — apsaimniekot pasaules jūras 
resursus;

Or. es

Grozījums Nr. 9
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā NNN zveja ne tikai kaitē jūras 
videi, bet arī rada traucējumus tirgū, 
negatīvi ietekmējot patērētājus un 
zvejniekus, kas veic darbību likumīgi;

Or. da

Grozījums Nr. 10
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā NNN zveja un ar to saistītā 
saimnieciskā darbība rada negodīgu 
konkurenci attiecībā pret zvejniekiem un 
citiem nozares pārstāvjiem, kas veic 
darbību likumīgi;
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Or. pt

Grozījums Nr. 11
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā viens no FAO Nolīguma par 
ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, 
novērstu un izskaustu nelegālu, 
nereģistrētu un neregulētu zveju, mērķiem
ir likvidēt tā sauktās „izdevīgās ostas”, kas 
nodrošina patvērumu NNN kuģiem un ir 
iebraukšanas ostas tirdzniecībai ar 
nelikumīgi nozvejotajiem lomiem,

Or. es

Grozījums Nr. 12
Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula, veido visaptverošu 
instrumentu kopumu, lai cīnītos ar šo 
negatīvo parādību okeānos, jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs,

Or. en

Grozījums Nr. 13
Isabella Lövin
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Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā ES ir pasaulē lielākais 
zivsaimniecības produktu importētājs un 
tā kā tās zivsaimniecības apjoms ir viens 
no lielākajiem pasaulē, uzliekot ES lielu 
atbildību uzņemties vadību starptautiskās 
kopienas mobilizācijā cīņā pret NNN 
zveju,

Or. en

Grozījums Nr. 14
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā liela nozīme ir informācijas 
apmaiņai un starptautiskajai sadarbībai 
cīņā pret NNN zveju,

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. ir pārliecināts, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai, zvejnieku, kas 
veic darbību likumīgi, iztikas līdzekļiem, 
kā arī pārvaldības sistēmu, piemēram, 
kopējās zivsaimniecības politikas, 
darbībai un efektivitātei; tāpēc aicina 
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Komisiju un dalībvalstis pastiprināt 
centienus cīņā pret NNN zveju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules ūdeņu
bioloģiskajai daudzveidībai, kas ietekmē 
iekšzemes ūdeņu ekosistēmas un okeānu 
ekosistēmas ne tikai Eiropas Savienībā, 
bet arī pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai un zvejas 
resursu, zvejas darbību un tirdzniecības 
ilgtspējībai;

Or. es

Grozījums Nr. 18
Carmen Fraga Estévez
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Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai un rada 
neaprēķināmu ekonomisku un sociālu 
ietekmi ne tikai uz zvejsaimniecību un 
reģioniem, bet ar uz sabiedrību kopumā;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai, zvejnieku, kas 
zvejo likumīgi, labklājībai un Eiropas 
konkurētspējai;

Or. el

Grozījums Nr. 20
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. uzskata, ka NNN zveja ir viens no 
nopietnākajiem draudiem pasaules okeānu 
bioloģiskajai daudzveidībai;

1. uzskata, ka NNN zveja, iespējams, ir 
viens no nopietnākajiem draudiem pasaules 
okeānu bioloģiskajai daudzveidībai;

Or. nl
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Grozījums Nr. 21
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzskata, ka NNN zveja arī rada 
negodīgu konkurenci attiecībā pret 
Eiropas zvejniekiem, kas zvejo likumīgi 
un kontrolēti, un uzsver, ka ir svarīgi 
stingri piemērot Kopienas tiesību aktus 
par zivju un akvakultūras produktu, kas 
izkrauti krastā vai importēti ES, 
izsekojamību;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
1.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.b uzsver, ka ir jānodrošina, lai visas 
trešās valstis, ar kurām ES ir noslēgusi 
zivsaimniecības nozares partnerattiecību 
nolīgumu, piemērotu SDO darba 
pamattiesības, it īpaši tiesības, kas attiecas 
uz NNN zvejas radīto sociālo dempingu;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a uzskata, ka Eiropas Savienībai, ņemot 
vērā tās vadošo un sabiedrībā atzīto 
nozīmi jūras un sauszemes ekosistēmu 
aizsardzībā un saglabāšanā un lielo 
zivsaimniecības apmēru, kā arī ņemot 
vērā to, ka ES ir pasaules lielākais 
zivsaimniecības produktu tirgus, ir 
jāuzņemas vadība cīņā pret NNN zveju;

Or. pt

Grozījums Nr. 24
Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula1, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar 
to precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

2. aicina Komisiju steidzami un stingri 
īstenot un piemērot visus instrumentus, 
kas iekļauti jaunajā kontroles jomā 
paredzētajā ES tiesību aktu kopumā, lai 
cīnītos pret nelegālā, nereģistrētām un 
neregulētām zvejas darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Josefa Andrés Barea

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 2. uzsver, ka Eiropas Savienība 
                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
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paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula1, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

uzņēmusies vadību pasaulē, pieņemot 
jauno kontroles jomā paredzēto tiesību 
aktu kopumu, kurā iekļauta NNN regula, 
Kontroles regula un Zvejas atļauju regula, 
kas veido visaptverošu juridisku 
instrumentu kopumu, lai cīnītos ar šo 
negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 26
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula2, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos un lai 
kopā nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību, —
jo ar to precizē karoga valsts, piekrastes
valsts, ostas valsts un tirgus valsts 
pienākumus gan ES dalībvalstīs, gan trešās 
valstīs;

Or. es

Grozījums Nr. 27
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

                                                                                                                                                  
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
2 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula*, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula1, veido visaptverošu 
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs, kā 
arī saistības attiecībā uz šo valstu 
valstspiederīgo darbībām;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula*, veido visaptverošu
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula2, veido plaša mēroga
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Lucas Hartong

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
2 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
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Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula*, veido visaptverošu
juridisku instrumentu kopumu, lai cīnītos 
ar šo negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

2. uzskata, ka jaunais kontroles jomā 
paredzētais ES tiesību aktu kopums, kurā 
iekļauta NNN regula, Kontroles regula un 
Zvejas atļauju regula1, veido juridisku 
instrumentu kopumu, lai cīnītos ar šo 
negatīvo parādību okeānos, — jo ar to 
precizē karoga valsts, piekrastes valsts, 
ostas valsts un tirgus valsts pienākumus 
gan ES dalībvalstīs, gan trešās valstīs;

Or. nl

Grozījums Nr. 30
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzsver, ka Eiropas Zivsaimniecības 
kontroles aģentūrai tās ikgadējā darba 
programmā jautājums par cīņu pret 
nelegālo zveju jāiekļauj kā prioritārs 
mērķis, veicinot dalībvalstu koordinētu 
rīcību šā jautājuma risināšanā;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

                                               
1 Padomes Regula (EK) Nr. 1005/2008, Regula (EK) Nr. 1006/2008 un Regula (EK) Nr. 1224/2009.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a uzskata, ka karoga valstij arī turpmāk 
jāuzņemas atbildība par kuģu atbilstību 
attiecīgajiem pārvaldības un citiem 
noteikumiem, par nozvejas datu un 
informācijas par īstenotajiem centieniem 
apkopošanu un ziņošanu un par 
izsekojamības nodrošināšanu, tostarp 
apstiprinot nozvejas sertifikātus, jo šo 
uzdevumu deleģēšana citai valstij 
apdraudētu cīņu pret NNN zveju;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzstāj, ka Komisijas un dalībvalstu 
kontroles institūciju rīcībā ir jābūt 
pietiekamiem resursiem (cilvēkresursiem, 
finanšu un tehnoloģiju resursiem) minēto 
regulu īstenošanai un ka tās attiecīgā 
gadījumā nedrīkst izvairīties no ES 
interešu noteikšanas un sankcionēšanas, 
jo no tā ir atkarīga ES uzticamība;

3. uzstāj, ka Komisijas un dalībvalstu 
kontroles institūciju rīcībā ir jābūt 
pietiekamiem resursiem (cilvēkresursiem, 
finanšu un tehnoloģiju resursiem), kas ļauj 
tiem īstenot minētās regulas;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzstāj, ka Komisijas un dalībvalstu 3. uzstāj, ka Komisijas un dalībvalstu 
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kontroles institūciju rīcībā ir jābūt 
pietiekamiem resursiem (cilvēkresursiem, 
finanšu un tehnoloģiju resursiem) minēto 
regulu īstenošanai un ka tās attiecīgā
gadījumā nedrīkst izvairīties no ES 
interešu noteikšanas un sankcionēšanas, jo 
no tā ir atkarīga ES uzticamība;

kontroles institūciju rīcībā ir jābūt 
pietiekamiem resursiem (cilvēkresursiem, 
finanšu un tehnoloģiju resursiem) minēto 
regulu īstenošanai un ka tās nedrīkst 
izvairīties no ES interešu noteikšanas, 
veicināšanas un aizsardzības;

Or. el

Grozījums Nr. 34
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzstāj, ka Komisijas un dalībvalstu 
kontroles institūciju rīcībā ir jābūt 
pietiekamiem resursiem (cilvēkresursiem, 
finanšu un tehnoloģiju resursiem) minēto 
regulu īstenošanai un ka tās attiecīgā 
gadījumā nedrīkst izvairīties no ES interešu 
noteikšanas un sankcionēšanas, jo no tā ir 
atkarīga ES uzticamība;

3. uzstāj, ka dalībvalstu kontroles 
institūciju rīcībā ir jābūt pietiekamiem 
resursiem (cilvēkresursiem, finanšu un 
tehnoloģiju resursiem) minēto regulu 
īstenošanai un ka tās attiecīgā gadījumā 
nedrīkst izvairīties no ES interešu 
noteikšanas un sankcionēšanas;

Or. nl

Grozījums Nr. 35
Josefa Andrés Barea

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka jāveicina koordinācija 
atbildīgo iestāžu un skarto nozaru starpā, 
lai uzlabotu to informētību un lai sniegtu 
palīdzību Kopienas noteikumu 
piemērošanā un tajos paredzēto saistību 
izpildē;
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Or. es

Grozījums Nr. 36
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka, lai panāktu ES uzticamību, 
vispirms jānodrošina pilnīga kontrole pār 
cīņu pret NNN zveju pašā Eiropas 
Savienībā, un šai sakarībā uzskata, ka vēl 
ir daudz darāmā, lai cīņas pret NNN zveju 
Eiropas Savienības teritorijā rezultāti 
būtu apmierinoši;

Or. da

Grozījums Nr. 37
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b aicina izmantot kopējās 
zivsaimniecības politikas pārskatīšanu, lai 
izstrādātu stimulus legālai zvejai, 
aizsargājot zivju krājumus, vidi, 
patērētājus un ražotājus Eiropas 
Savienībā;

Or. da

Grozījums Nr. 38
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
3.c punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.c aicina Komisiju noskaidrot, vai 
Eiropas Savienībā atpūtas zveja tiek 
veikta tādā apmērā, lai to varētu klasificēt 
kā NNN zveju, un uzsver, ka atpūtas 
makšķernieki, kas nav uzskatāmi par 
NNN zvejas veicējiem, jāizslēdz no atpūtas 
zvejas regulējuma darbības jomas;

Or. da

Grozījums Nr. 39
Crescenzio Rivellini

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzsver, ka, lai nodrošinātu stingrāku 
NNN darbību kontroli, jāuzlabo 
starptautiskā sadarbība, it īpaši Eiropas 
līmenī, galvenokārt veicinot ciešāku 
sadarbību dalībvalstu starpā, izveidojot 
Eiropas krasta apsardzes dienestu, kas 
uzlabotu vienotas uzraudzības un 
kontroles iespējas;

Or. it

Grozījums Nr. 40
Estelle Grelier

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a aicina Komisiju turpināt centienus 
informācijas apmaiņas veicināšanas jomā
kuģošanas uzraudzības integrācijas 
nolūkā, it īpaši informācijas, kas saistīta 
ar krasta apsardzes dienestu darbības 
saskaņošanu Eiropas līmenī;
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Or. fr

Grozījums Nr. 41
João Ferreira

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a uzskata, ka ES mērķi cīņā pret NNN 
zveju jāatbalsta, nodrošinot vajadzīgos, 
galvenokārt finansiālos, resursus, lai 
nodrošinātu to sasniegšanu, un ka 
dalībvalstīm jāpiešķir pietiekami resursi, 
lai tās varētu īstenot spēkā esošos 
noteikumus; uzsver arī, ka, izstrādājot 
jaunus instrumentus nākotnē (piemēram, 
elektroniskas uzraudzības sistēmas, u. c.), 
jānodrošina to īstenošanai vajadzīgie 
finanšu resursi no ES budžeta;

Or. pt

Grozījums Nr. 42
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 43
Isabella Lövin
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Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā;

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā, un 
izmantot visus iespējamos līdzekļus, lai 
nodrošinātu šo noteikumu pilnīgu 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā;

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā katra dalībvalsts
īstenojusi noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Josefa Andrés Barea

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā;

4. aicina Komisiju publiskot gada 
novērtējumus par to, kā dalībvalstis 
īstenojušas noteikumus kopējās 
zivsaimniecības politikas (KZP) jomā, lai 
nodrošinātu ES kontroles politikas 
pārredzamību un uzticamību, vajadzības 
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gadījumā, nosakot trūkumus, kas 
jānovērš;

Or. es

Grozījums Nr. 46
Isabella Lövin, Carl Haglund, Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis atklāt 
ES noteikumu pārkāpējus un piemērot 
tiem sankcijas, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības uzticamību šajā jautājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a pauž nožēlu par to, ka ES subsīdijas 
piešķirtas kuģiem, kas iepriekš izmantoti 
nelegālā zvejā;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
4.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.b aicina dalībvalstis piemērot stingras 
sankcijas kuģiem, kas izmantoti nelegālā 
zvejā, tostarp atsaucot zvejas licences un 
liedzot piekļuvi ostas iekārtām;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
4.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.c aicina Komisiju izdarīt izmaiņas 
prasībās attiecībā uz visu veidu finansiālo 
palīdzību, lai nelegālā zvejā izmantotu 
kuģu īpašniekiem varētu piemērot 
finansiālās sankcijas un liegt iespēju 
saņemt finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, ņemot vērā zivju krājumu, 
zvejas flotu un flotes atbalstošā kapitāla 
lielo mobilitāti, kā arī zivju tirdzniecības 
globālo raksturu, cīnīties ar NNN zveju ir 
iespējams vienīgi starptautiskā sadarbībā;

5. uzskata, ka, ņemot vērā zivju krājumu, 
zvejas flotu un flotes atbalstošā kapitāla 
lielo mobilitāti, kā arī zivju tirdzniecības 
globālo raksturu, cīnīties ar NNN zveju ir 
iespējams galvenokārt starptautiskā 
sadarbībā gan divpusējā līmenī, gan arī 
starptautisko organizāciju līmenī;

Or. el
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Grozījums Nr. 51
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. uzskata, ka, ņemot vērā zivju krājumu, 
zvejas flotu un flotes atbalstošā kapitāla 
lielo mobilitāti, kā arī zivju tirdzniecības 
globālo raksturu, cīnīties ar NNN zveju ir 
iespējams vienīgi starptautiskā sadarbībā;

5. uzskata, ka, ņemot vērā zivju krājumu, 
zvejas flotu un flotes atbalstošā kapitāla 
lielo mobilitāti, kā arī zivju tirdzniecības 
globālo raksturu, cīnīties ar NNN zveju ir
iespējams vienīgi starptautiskā sadarbībā; 
tic, ka ES centieni cīņā pret NNN zveju 
būs tik veiksmīgi, ka īstenotie pasākumi 
būs piemērs trešām valstīm, pieņemot 
līdzīgu praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a šai sakarībā uzskata, ka ES jāizdara 
liels spiediens uz valstīm, kas nevēlas 
piedalīties cīņā pret NNN zveju;

Or. da

Grozījums Nr. 53
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b turklāt uzskata, ka, lai efektīvāk 
cīnītos pret NNN zveju, ES aktīvi 
jāizmanto sadarbība, īstenojot 
zivsaimniecības nozares partnerattiecību 
nolīgumus (FPA);

Or. da

Grozījums Nr. 54
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
5.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.c pauž nožēlu par to, ka dažas valstis 
ļauj zvejniekiem zvejot saskaņā ar 
neilgtspējīgām kvotām un aicina šīs 
valstis nopietni izturēties pret 
apdraudējumiem jūras videi un 
apdraudēto zivju krājumiem un 
nekavējoties samazināt pārzveju;

Or. da

Grozījums Nr. 55
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus 
okeānu monitoringa un noteikumu izpildes 
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību un ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba attiecīgi rīkoties;

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus 
okeānu monitoringa un noteikumu izpildes 
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību, un īpaši 
uzsver, ka liela nozīme ir kosmosa 
tehnoloģijām un ierīcēm, kas atbalsta 
dažādus būtiski svarīgus jūrniecības un 
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zivsaimniecības politikas pasākumus, 
tostarp NNN zvejas kontroli; uzskata, ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba attiecīgi rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus 
okeānu monitoringa un noteikumu izpildes
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību un ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba attiecīgi rīkoties;

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus zvejas 
darbību monitoringa, kontroles un 
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību un ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba attiecīgi rīkoties;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus 
okeānu monitoringa un noteikumu izpildes 
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību un ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba attiecīgi rīkoties;

6. uzsver, ka agrākos ierobežojumus 
okeānu monitoringa un noteikumu izpildes 
uzraudzības jomā veiksmīgi novērš ar 
moderno tehnoloģiju starpniecību un ka 
būtiskākais faktors NNN zvejas apkarošanā 
mūsdienās galvenokārt ir valdību politiskā 
griba efektīvi un atbildīgi rīkoties;

Or. es
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Grozījums Nr. 58
Zigmantas Balčytis

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai;

7. uzsver, ka zvejniecības nozarei 
jāuzņemas lielāka atbildība un 
jānodrošina labāka pārskatatbildība, lai 
panāktu jūras resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu; uzskata, ka būtiska nozīme 
ir pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai;

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru, kā arī tiesību vai licenču, kas 
tiem piešķirtas jūrniecības darbību 
veikšanai, noteikšanai jebkurā laikā un 
elektroniski pieejamā veidā;

Or. es
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Grozījums Nr. 60
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai;

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai un šādu kritēriju 
publicēšanas nosacījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai;

7. uzskata, ka būtiska nozīme ir 
pārredzamības uzlabošanai visos 
zvejniecības nozares un tās darbības 
virzienu aspektos, tostarp panākot 
vienošanos par starptautiskiem kritērijiem 
kuģu faktisko īpašnieku, īpašuma 
beneficiāru noteikšanai un uzraugot zvejas 
kuģus starptautiskajos ūdeņos;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina Komisiju paredzēt Eiropas 
krasta apsardzes izveidi, kas efektīvi 
cīnītos pret esošajiem vai nākotnes 
apdraudējumiem jūrā, piemēram, 
terorismu, pirātismu, NNN zveju, nelegālo 
tirdzniecību vai pat jūras piesārņošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Isabella Lövin, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka Eiropas Savienībai jārāda 
piemērs, pieņemot un īstenojot 
pārredzamības politiku attiecībā uz 
zivsaimniecības pārvaldības lēmumu 
pieņemšanu starptautiskajās 
organizācijās un trešās valstīs, ar kurām 
ES sadarbojas zivsaimniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Struan Stevenson

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka kuģu īpašniekiem, 
uzņēmumiem vai privātpersonām, kas 
noķertas vai notiesātas par līdzdalību 
NNN zvejā, jāpiemēro stingras sankcijas 
un pastāvīgs aizliegums darboties ES 
zivsaimniecības nozarē;
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Or. en

Grozījums Nr. 65
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt finansiālā un tehniskā atbalsta 
programmas uzraudzības programmu 
īstenošanai jaunattīstības valstu ūdeņos, 
prioritāti piešķirot nevis divpusējām, bet 
reģionālām programmām;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 66
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt finansiālā un tehniskā atbalsta 
programmas uzraudzības programmu 
īstenošanai jaunattīstības valstu ūdeņos, 
prioritāti piešķirot nevis divpusējām, bet 
reģionālām programmām;

8. mudina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt finansiālā un tehniskā atbalsta 
programmas, tostarp programmu 
„Oficiālā attīstības palīdzība”, 
monitoringa, kontroles un uzraudzības 
programmu īstenošanai jaunattīstības 
valstu ūdeņos, prioritāti piešķirot nevis 
divpusējām, bet reģionālām programmām; 
mudina arī uzlabot koordināciju visu —
Eiropas un citu — līdzekļu devēju starpā 
šādu programmu finansēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Ioannis A. Tsoukalas
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Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. mudina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt finansiālā un tehniskā atbalsta 
programmas uzraudzības programmu 
īstenošanai jaunattīstības valstu ūdeņos, 
prioritāti piešķirot nevis divpusējām, bet 
reģionālām programmām;

8. mudina Komisiju un dalībvalstis 
paplašināt finansiālā, tehnoloģiskā un 
tehniskā atbalsta programmas uzraudzības 
programmu īstenošanai jaunattīstības 
valstu ūdeņos, prioritāti piešķirot nevis 
divpusējām, bet reģionālām programmām;

Or. el

Grozījums Nr. 68
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzsver, ka, ja NNN zveju veic 
Kopienas flote, tas daļēji notiek tāpēc, ka 
dažos reģionos pārvaldības modeļi 
neatbilst reālajai situācijai zvejniecības 
nozarē un tiesiskās prasības (nozvejas 
ierobežojumi, zvejas intensitāte u. c.) nav 
atbilstīgas dažu zivju sugu krājumu 
reālajam bioloģiskajam stāvoklim;

Or. pt

Grozījums Nr. 69
Struan Stevenson

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a uzstāj, ka, tā kā NNN zvejā nozvejoto 
lomu apvienošana ar ES legāli 
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nozvejotām zivīm ir īpaši aizliegta, 
pārkāpēji bargi jāsoda un jāatsauc visas 
viņiem izsniegtās licences darbībai 
Eiropas Savienībā;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju tādu instrumentu 
sarakstam, kuri jāīsteno to valstu interesēs, 
kuras ir tiesīgas izmantot patlaban 
pārskatāmo vispārējo preferenču sistēmu 
plus, pievienot FAO Nolīgumu par ostas 
valsts pasākumiem, ANO Nolīgumu par 
zivju krājumiem un FAO Nolīgumu par 
atbilstības veicināšanu;

9. aicina Komisiju tādu instrumentu 
sarakstam, kuri jāīsteno to valstu interesēs, 
kuras ir tiesīgas izmantot patlaban 
pārskatāmo vispārējo preferenču sistēmu 
plus, pievienot FAO Nolīgumu par ostas 
valsts pasākumiem, ANO Nolīgumu par 
zivju krājumiem un FAO Nolīgumu par 
atbilstības veicināšanu; aicina atsaukt 
eksporta licences visām valstīm, kas tirgo 
NNN zvejā iegūtus produktus; uzskata, ka 
ES jāsadarbojas ar šīm valstīm, lai 
aizliegtu šādu produktu tirdzniecību;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a atgādina, ka jautājums par NNN zveju 
ir cieši saistīts ar jautājumu par 
zivsaimniecības nozares partnerattiecību 
nolīgumiem tirdzniecības aspektā, uz ko 
attiecas PTO noteikumi; uzsver problēmu,
kas saistīta ar atkāpi no sākotnējiem 
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noteikumiem attiecībā uz dažiem 
apstrādātiem zvejniecības produktiem un 
it īpaši ar Papua-Jaungvinejas lietu, kas 
kavē šādu produktu izsekojamību un rada 
iespēju nodarboties ar NNN zveju;

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a aicina Komisiju aktīvi veicināt FAO 
Nolīguma par ostas valsts pasākumiem, 
ANO Nolīguma par zivju krājumiem, 
FAO Nolīguma par atbilstības 
veicināšanu un ANO Jūras tiesību 
konvencijas parakstīšanu, ratifikāciju un 
īstenošanu, slēdzot tirdzniecības 
nolīgumus, zivsaimniecības nozares 
partnerattiecību nolīgumus un īstenojot 
ES attīstības politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 1. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– izveidot visās zivsaimniecībās saskaņā 
ar RZPO to zvejas kuģu, tostarp apgādes 
kuģu, reģistrus, kuri saņēmuši zvejas 
atļaujas, kā arī to kuģu sarakstus, kas 
nodarbojas ar NNN zveju (melnie saraksti), 
un tie bieži jāaktualizē, plaši jāpublicē un 
jākoordinē RZPO vidū;

– izveidot to zvejas kuģu, tostarp apgādes 
kuģu, reģistrus, kuri saņēmuši zvejas 
atļaujas, kā arī to kuģu sarakstus, kas 
nodarbojas ar NNN zveju (melnie saraksti), 
un tie bieži jāaktualizē, plaši jāpublicē un
jākoordinē RZPO vidū;
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Or. nl

Grozījums Nr. 74
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 3. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– paplašināt tādu īpašo pasākumu sarakstu, 
kurus veikušas līgumslēdzējas puses kā 
karoga, piekrastes, ostas un tirgus valstis 
katrā konkrētajā RZPO;

– paplašināt tādu īpašo pasākumu sarakstu, 
kurus veikušas līgumslēdzējas puses kā 
karoga, piekrastes, ostas un tirgus valstis
un īpašuma beneficiāru valstis katrā 
konkrētajā RZPO;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 5. ievilkums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– aizliegt pārkraušanu jūrā; svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 76
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 6.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– vajadzības gadījumā obligāti izmantot 
elektroniskos līdzekļus, tostarp kuģu 
novērošanas sistēmu, elektroniskos 
reģistrācijas žurnālus un citas 
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līdzsekošanas ierīces;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts – 7.a ievilkums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– paziņot par finansiālajām interesēm 
attiecībā uz zivsaimniecības nozari RZPO 
delegāciju vadītājiem, ja pastāv interešu 
konflikta rašanās iespējamība;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa steidzami paplašināt RZPO tīklu, 
lai ietvertu visas zivsaimniecības un 
apgabalus, kuri atrodas starptautiskajos 
ūdeņos, vai nu izveidojot jaunas RZPO, 
vai paplašinot pašreizējo organizāciju 
pilnvaras; uzskata, ka ir nepieciešama 
daudz ciešāka RZPO sadarbība attiecībā uz 
informācijas apmaiņu, sankcijām pret 
kuģiem un līgumslēdzējām pusēm un 
citiem jautājumiem, paturot prātā NNN 
zvejas globālo raksturu;

11. prasa steidzami paplašināt RZPO tīklu, 
lai ietvertu visas zivsaimniecības un 
apgabalus, kuri atrodas starptautiskajos 
ūdeņos, paplašinot pašreizējo organizāciju 
pilnvaras; uzskata, ka ir nepieciešama 
daudz ciešāka RZPO sadarbība attiecībā uz 
informācijas apmaiņu, sankcijām pret 
kuģiem un līgumslēdzējām pusēm un 
citiem jautājumiem, paturot prātā NNN 
zvejas globālo raksturu;

Or. el
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Grozījums Nr. 79
Alain Cadec

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. prasa steidzami paplašināt RZPO tīklu, 
lai ietvertu visas zivsaimniecības un 
apgabalus, kuri atrodas starptautiskajos 
ūdeņos, vai nu izveidojot jaunas RZPO, vai 
paplašinot pašreizējo organizāciju 
pilnvaras; uzskata, ka ir nepieciešama 
daudz ciešāka RZPO sadarbība attiecībā uz 
informācijas apmaiņu, sankcijām pret 
kuģiem un līgumslēdzējām pusēm un 
citiem jautājumiem, paturot prātā NNN 
zvejas globālo raksturu;

11. prasa steidzami paplašināt RZPO tīklu, 
lai ietvertu visas zivsaimniecības un 
apgabalus, kuri atrodas starptautiskajos 
ūdeņos, vai nu izveidojot jaunas RZPO, vai 
paplašinot pašreizējo organizāciju 
pilnvaras; uzskata, ka ir nepieciešama 
daudz ciešāka RZPO sadarbība attiecībā uz 
informācijas apmaiņu, sankcijām pret 
kuģiem un līgumslēdzējām pusēm, paturot 
prātā NNN zvejas globālo raksturu;

Or. fr

Grozījums Nr. 80
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka, lai valsts iegūtu tiesības 
zvejot starptautiskajos ūdeņos, ciktāl to 
pieļauj starptautiskie tiesību akti, jāizvirza 
prasība ievērot attiecīgo starptautisko 
organizāciju noteikumus un pilnībā 
īstenot visus to pieņemtos pārvaldības 
pasākumus;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Rolandas Paksas
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Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a norāda, ka FAO ir galvenais 
zinātnisko atzinumu un ieteikumu avots, 
risinot globālos jautājumus 
zivsaimniecības un akvakultūras jomā, jo 
zivsaimniecības attīstība un pārvaldība ir 
labāk līdzsvarota ar bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un vides 
aizsardzību;

Or. lt

Grozījums Nr. 82
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pilnībā atbalsta pašreiz aktuālo FAO 
iniciatīvu pēc iespējas drīz izveidot 
starptautisku zvejas kuģu reģistru, kurš 
būtu obligāts un iekļautu kuģus ar bruto 
tonnāžu virs 10 tonnām;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 83
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pilnībā atbalsta pašreiz aktuālo FAO 
iniciatīvu pēc iespējas drīz izveidot 
starptautisku zvejas kuģu reģistru, kurš 
būtu obligāts un iekļautu kuģus ar bruto 

12. pilnībā atbalsta pašreiz aktuālo FAO 
iniciatīvu pēc iespējas drīz izveidot 
starptautisku zvejas kuģu, 
refridžeratorkuģu un piegādes kuģu
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tonnāžu virs 10 tonnām; reģistru, kurš būtu obligāts un iekļautu 
kuģus ar bruto tonnāžu virs 10 tonnām;

Or. lt

Grozījums Nr. 84
Guido Milana

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. pilnībā atbalsta pašreiz aktuālo FAO 
iniciatīvu pēc iespējas drīz izveidot 
starptautisku zvejas kuģu reģistru, kurš 
būtu obligāts un iekļautu kuģus ar bruto 
tonnāžu virs 10 tonnām;

12. pilnībā atbalsta pašreiz aktuālo FAO 
iniciatīvu pēc iespējas drīz izveidot 
starptautisku zvejas kuģu reģistru, kurš 
būtu obligāts kuģiem ar bruto tonnāžu virs 
10 tonnām un kurā reģistrācijas kritērijs 
būtu zivju daudzums uz klāja, it īpaši, ja 
kuģus izmanto sporta un atpūtas zvejai;

Or. it

Grozījums Nr. 85
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver starptautiskās sadarbības 
nepieciešamību aktuālu, detalizētu un 
precīzu datu apkopošanā un apmaiņā 
saistībā ar zvejas kuģiem un zvejas 
darbībām, it īpaši kuģiem un darbībām, 
kas ir saistītas ar NNN zveju;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Crescenzio Rivellini
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Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a pilnībā atbalsta jaunos rīcības 
noteikumus, kas pieņemti ANO FAO 
konferencē 2011. gada februārī, ar mērķi 
saskaņot zivsaimniecības produktu 
marķēšanas sistēmu, lai cīnītos pret 
nelegālo zveju; uzskata, ka marķējumā 
jābūt skaidrām norādēm par attiecīgo 
zivju lietojumu komerciāliem un 
zinātniskiem mērķiem, zvejas veidu un, 
kas ir visbūtiskākais, izcelsmes zonu;

Or. it

Grozījums Nr. 87
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina ātri izveidot karoga valsts 
veikto pasākumu novērtējuma sistēmu, ar 
ko patlaban nodarbojas FAO un kas būtu 
līdzeklis to valstu ietekmēšanai, kuras 
nepilda savas starptautiskās juridiskās 
saistības; uzstāj, ka jāmeklē konkrēti 
efektīvi mehānismi, lai piemērotu sankcijas 
valstīm, kuras nenodrošina, ka ar to karogu 
peldošie kuģi ievēro visus attiecīgos tiesību 
aktus;

13. mudina ātri izveidot karoga valsts 
veikto pasākumu novērtējuma sistēmu, ar 
ko patlaban nodarbojas FAO un kas būtu 
līdzeklis to valstu ietekmēšanai, kuras 
nepilda savas starptautiskās juridiskās 
saistības; uzstāj, ka jāmeklē konkrēti 
efektīvi mehānismi, lai piemērotu sankcijas 
valstīm, kuras nenodrošina, ka ar to karogu 
peldošie kuģi neatbalsta NNN zveju un 
nepiedalās šādā zvejā, un ievēro visus 
attiecīgos tiesību aktus;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Rolandas Paksas
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Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina ātri izveidot karoga valsts 
veikto pasākumu novērtējuma sistēmu, ar 
ko patlaban nodarbojas FAO un kas būtu 
līdzeklis to valstu ietekmēšanai, kuras 
nepilda savas starptautiskās juridiskās 
saistības; uzstāj, ka jāmeklē konkrēti 
efektīvi mehānismi, lai piemērotu sankcijas 
valstīm, kuras nenodrošina, ka ar to karogu 
peldošie kuģi ievēro visus attiecīgos tiesību 
aktus;

13. mudina ātri izveidot karoga valsts 
veikto pasākumu novērtējuma sistēmu, ar 
ko patlaban nodarbojas FAO un kas būtu 
līdzeklis to valstu ietekmēšanai, kuras 
nepilda savas starptautiskās juridiskās 
saistības; uzstāj, ka jāmeklē konkrēti 
efektīvi mehānismi, lai piemērotu sankcijas 
valstīm, kuras nenodrošina, ka ar to karogu 
peldošie kuģi ievēro visus attiecīgos tiesību 
aktus; aicina dalībvalstis taisnīgi un 
pārredzami izmantot tirgus instrumentus, 
lai pārtrauktu nelegālo zveju, 
nediskriminējot citas valstis; atbalsta 
FAO lēmumu organizēt starptautiskas 
apspriedes par to, kā karoga valstis pilda 
savus pienākumus saskaņā ar 
starptautiskajiem tiesību aktiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 89
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina steidzami pieņemt pasākumus, 
lai izbeigtu tā dēvēto „izdevīgo karogu” 
izmantošanas praksi, kas ļauj zvejas 
kuģiem nesodīti zvejot nelegāli, ārkārtīgi 
negatīvi ietekmējot jūras ekosistēmu, zivju 
krājumus, piekrastes kopienas un 
nodrošinātību ar pārtiku, it īpaši 
jaunattīstības valstīs, kā arī legālo 
zvejniecības nozari, kuras pārstāvji ievēro 
likumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka jānodrošina pēc iespējas 
labāka pārredzamība attiecībā uz 
atsevišķu dalībvalstu panākumiem vai 
neveiksmēm, īstenojot pasākumus cīņā 
pret NNN zveju, un norāda Komisijai, ka 
vainīgo nosaukšanai un kaunināšanai ir 
liela nozīme, lai stimulētu politisko rīcību;

Or. en

Grozījums Nr. 91
Chris Davies

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b atbalsta Komisijas centienus izveidot 
publisko reģistru, kurā tiktu iekļauti kuģu 
īpašnieki, kas piedalījušies NNN zvejā; 
uzskata, ka reģistram jāatbilst kontroles 
aģentūras pārvaldītajam reģistram Vigo 
pilsētā;

Or. en

Grozījums Nr. 92
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b uzsver, ka ir jānodrošina, lai ES 
intereses nebūtu saistītas ar šādām 
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nelegālās zvejas formām, un tāpēc aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka to 
valstspiederīgie neatbalsta NNN zveju un 
neiesaistās šādās darbībās;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka ANO vadībā ir jāizveido 
jauna struktūrvienība, kura veiktu 
neatkarīgu novērtējumu gan attiecībā uz 
karoga valstīm, gan RZPO veiktajiem 
pasākumiem;

svītrots

Or. el

Grozījums Nr. 94
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka ANO vadībā ir jāizveido 
jauna struktūrvienība, kura veiktu 
neatkarīgu novērtējumu gan attiecībā uz 
karoga valstīm, gan RZPO veiktajiem 
pasākumiem;

14. uzskata, ka Apvienoto Nāciju 
Organizācijas sistēmā integrētai 
organizācijai nekavējoties jāveic
neatkarīgi novērtējumi gan attiecībā uz 
karoga valstīm, gan RZPO veiktajiem 
pasākumiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 95
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzskata, ka ANO vadībā ir jāizveido 
jauna struktūrvienība, kura veiktu 
neatkarīgu novērtējumu gan attiecībā uz 
karoga valstīm, gan RZPO veiktajiem 
pasākumiem;

14. noraida ideju par jaunas 
struktūrvienības izveidi ANO vadībā, kura 
veiktu neatkarīgu novērtējumu gan 
attiecībā uz karoga valstīm, gan RZPO 
veiktajiem pasākumiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 96
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atzīst starptautiskās sadarbības 
trūkumu cilvēku darbības, kas nav zveja 
un kas ietekmē jūras vidi, negatīvo seku 
pārvaldībā un aicina Komisiju atbalstīt 
starptautiskas organizācijas izveidi, 
iespējams, ANO vadībā, lai novērstu šo 
nepilnību;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka pilnīgāk jāizstrādā tirgus 
valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi 
varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto 

15. uzskata, ka pilnīgāk jāizstrādā tirgus 
valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi 
varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto 
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produktu tirgu slēgšanai; uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir steidzami 
jāapspriežas ar citām svarīgām tirgus 
valstīm, tostarp, bet ne tikai, ar ASV, 
Japānu un Ķīnu, par to, kā izstrādāt 
starptautiskus juridiskus instrumentus, ar 
kuriem varētu izbeigt tirdzniecību ar NNN 
zvejā iegūtām zivīm, — iespējams,
Pasaules Tirdzniecības organizācijā
(PTO);

produktu tirgu slēgšanai; uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir steidzami 
jāapspriežas ar citām svarīgām tirgus 
valstīm, tostarp, bet ne tikai, ar ASV, 
Japānu un Ķīnu, par to, kā izstrādāt 
starptautiskus juridiskus instrumentus, ar 
kuriem varētu izbeigt tirdzniecību ar NNN 
zvejā iegūtām zivīm un šai sakarībā saukt 
pie atbildības pārkāpējus un piemērot 
sankcijas saskaņā ar Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
noteikumiem un Apvienoto Nāciju 
Organizācijas sistēmu;

Or. es

Grozījums Nr. 98
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzskata, ka pilnīgāk jāizstrādā tirgus 
valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi 
varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto 
produktu tirgu slēgšanai; uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir steidzami 
jāapspriežas ar citām svarīgām tirgus 
valstīm, tostarp, bet ne tikai, ar ASV, 
Japānu un Ķīnu, par to, kā izstrādāt 
starptautiskus juridiskus instrumentus, ar 
kuriem varētu izbeigt tirdzniecību ar NNN 
zvejā iegūtām zivīm, — iespējams, 
Pasaules Tirdzniecības organizācijā (PTO);

15. uzskata, ka pilnīgāk jāizstrādā tirgus 
valsts atbildības koncepcija, jo tādējādi 
varētu iegūt līdzekli NNN zvejā iegūto 
produktu tirgu slēgšanai; uzskata, ka 
Eiropas Savienībai ir steidzami 
jāapspriežas ar citām svarīgām tirgus 
valstīm, tostarp, bet ne tikai, ar ASV, 
Japānu un Ķīnu, par to, kā īstenot 
savstarpējo sadarbību un kā pēc iespējas 
drīzāk izstrādāt starptautiskus juridiskus 
instrumentus, ar kuriem varētu izbeigt 
tirdzniecību ar NNN zvejā iegūtām 
zivīm, — iespējams, Pasaules 
Tirdzniecības organizācijā (PTO);

Or. en

Grozījums Nr. 99
Alain Cadec
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Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka Eiropas zivsaimniecības 
nozare daļēji ir atkarīga no stingras NNN 
zvejā iegūtu zvejniecības produktu, ko 
tirgo Eiropas un pasaules tirgos, 
kontroles; uzsver, ka šai nozarei ir ļoti 
liela nozīme reģionālajā plānošanā un 
pārtikas nekaitīguma, darba vietu un 
resursu nodrošināšanā Kopienas ūdeņos;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Carmen Fraga Estévez

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzskata, ka Eiropas Savienības rīcībā 
jau ir instrumenti, ar ko ierobežot 
nelegālo zveju, un ir pārliecināts, ka, tā 
kā Eiropas Savienība ir viens no 
lielākajiem zivju tirgiem pasaulē, ja šie 
instrumenti tiktu atbilstīgi izmantoti, 
preventīvai ietekmei neapšaubāmi būtu 
praktiskas sekas; tāpēc aicina Eiropas 
Savienības izvešanas atļaujas nepiešķirt 
un anulēt valstīm vai līgumslēdzējām 
pusēm, kuras nesadarbojas ar RZPO tādu 
instrumentu izstrādē kā nozvejas 
dokumentu sistēmas vai ostas valsts 
pasākumi;

Or. es

Grozījums Nr. 101
Carmen Fraga Estévez

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b uzsver, ka viens no efektīvākajiem 
ieročiem cīņā pret NNN zveju ir 
tirdzniecība; tāpēc vēlreiz pauž nožēlu par 
koordinācijas trūkumu DG MARE un 
DG TRADE starpā, jo DG MARE nosaka 
sev arvien vairāk mērķu cīņā pret NNN 
zveju, taču DG TRADE vienīgais mērķis, 
izrādās, ir arvien vairāk atvērt Kopienas 
tirgus importam neatkarīgi no tā 
izcelsmes un spēkā esošajām kontroles 
garantijām, piešķirot tarifu atvieglojumus 
un atkāpes no izcelsmes noteikumiem, 
kuru vienīgais mērķis ir atvērt Eiropas 
tirgus flotēm un valstīm, kas pret NNN 
zveju izturas visiecietīgāk;

Or. es

Grozījums Nr. 102
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a šai sakarībā uzskata, ka lielāka 
atbildība jāuzņemas tirgus dalībniekiem 
un it īpaši importētājiem, jo, iespējams, 
situācija tirgū ir galvenais NNN zvejas 
iemesls;

Or. da

Grozījums Nr. 103
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b aicina dalībvalstis, kas atklāj 
uzņēmumus vai privātpersonas, kuras 
gūst peļņu no NNN zvejas, saukt tās pie 
atbildības tāpat kā citas personas, kuras 
izdarījušas vides un/vai ekonomiskos 
noziegumus;

Or. da

Grozījums Nr. 104
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c aicina Komisiju un dalībvalstis 
uzlabot informāciju, ko tās sniedz 
patērētājiem par dažādām marķēšanas 
sistēmām, piemēram, par Jūras vides 
pārvaldes (MSC) sistēmu, kas nodrošina 
pārredzamību un sniedz patērētājiem 
garantiju, ka viņi iegādājas ilgtspējīgi un 
legāli zvejotas zivis;

Or. da

Grozījums Nr. 105
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d aicina veikt pētījumus par to, cik lielā 
mērā patērētāji Eiropas Savienībā būtu 
gatavi pārtikā lietot zivis un čaulgliemjus, 
ko parasti šādam mērķim neizmanto vai 
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tikai eksportē, lai veicinātu vietējo 
produktu lielāku patēriņu, tādējādi radot 
pozitīvu ietekmi uz vidi, veselību un zivīm 
un palīdzot cīnīties pret NNN zveju;

Or. da

Grozījums Nr. 106
Ole Christensen

Rezolūcijas priekšlikums
15.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.e aicina arī pēc iespējas drīzāk sākt 
izmantot jaunas metodes zvejniecības 
produktu efektīvai izsekošanai, un it īpaši 
uzsver, ka metodes, piemēram, metodes, 
kurās izmanto DNS analīzi, kas 
aprakstītas Komisijas ziņojumā 
„Nelikumīgu darbību novēršana 
zivsaimniecības nozarē — ģenētikas, 
genomikas, ķīmijas un tiesu medicīnas 
nozīme cīņā pret NNN zveju un zivju 
produktu izsekojamības veicināšanā” var 
būt līdzeklis cīņā pret NNN zveju;

Or. da

Grozījums Nr. 107
Lucas Hartong

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. mudina Komisiju izstrādāt globālu 
nozvejas sertifikācijas sistēmu;

svītrots

Or. nl
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Grozījums Nr. 108
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. mudina Komisiju izstrādāt globālu 
nozvejas sertifikācijas sistēmu;

16. mudina Komisiju izstrādāt globālu 
nozvejas dokumentācijas sistēmu;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju, izmantojot 
attiecīgās programmas, atbalstīt 
izsekojamības uzlabošanas metožu izpēti 
un attīstību, tostarp tādu metožu kā 
elektronisko krotīliju izmantošanu zivju 
izsekošanā, zvejas un atbalsta kuģu 
novērošanu, izmantojot satelītu, un 
ģenētisku datu bāžu izveidi, lai noteiktu 
zivju produktu izcelsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Kriton Arsenis

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina dalībvalstis un Komisiju 
nodrošināt visu zvejniecības produktu, ko 
ieved ES tirgū, pilnīgu izsekojamību visos 
piegādes ķēdes posmos un atbalsta 
globālas zivju krājumu DNS datu bāzes 
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izveidi, kas veicinātu zivju produktu 
ģeogrāfiskās izcelsmes precīzu 
noteikšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 111
Maria do Céu Patrão Neves

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Komisiju un Padomi palielināt 
resursus, ko piešķir cīņai pret korupciju 
un organizēto noziedzību visos līmeņos;

Or. pt

Grozījums Nr. 112
Britta Reimers

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi;

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi, un tāpēc 
būtu jāizvērtē iespēja piemērot plašāku un 
lielākā mērā integrētu pieeju cīņai pret 
NNN zveju;

Or. en
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Grozījums Nr. 113
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi;

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku ekspluatācija un tirdzniecība, 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
korupcija, zagtu mantu realizēšana, 
izvairīšanās no nodokļiem un muitas 
pārkāpumi;

Or. el

Grozījums Nr. 114
Rolandas Paksas

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi;

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi; atkārto, 
ka jāpastiprina un jāuzlabo nelegāli, 
nereģistrēti un neregulēti (NNN) zvejotu 
zivju imports;

Or. lt

Grozījums Nr. 115
Juozas Imbrasas

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi;

18. pauž nemieru par to, ka NNN zveja ir 
saistīta ar tādām noziedzīgām darbībām kā 
cilvēku tirdzniecība, nelikumīgi iegūtu 
līdzekļu legalizēšana, korupcija, zagtu 
mantu realizēšana, izvairīšanās no 
nodokļiem un muitas pārkāpumi; atkārto, 
ka jāpastiprina un jāuzlabo nelegāli, 
nereģistrēti un neregulēti (NNN) zvejotu 
zivju imports;

Or. lt

Grozījums Nr. 116
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. pilnībā atbalsta UNODC ziņojumā 
sniegtos ieteikumus, tostarp attiecībā uz 
starptautiskās sadarbības paplašināšanu 
jūrā notikušu noziedzīgu darbību 
izmeklēšanā, zvejas kuģu piederības un to 
darbības pārredzamības uzlabošanu un 
zvejas kuģu pārdošanas apkarošanu, ja 
kuģus pērk sabiedrības, kurām nav 
izsekojami īpašuma beneficiāri;

19. pilnībā atbalsta UNODC ziņojumā 
sniegtos ieteikumus, tostarp attiecībā uz 
starptautiskās sadarbības paplašināšanu 
jūrā notikušu noziedzīgu darbību 
izmeklēšanā, zvejas kuģu piederības un to 
darbības pārredzamības uzlabošanu un 
zvejas kuģu pārdošanas un izmantošanas
apkarošanu, ja to dara sabiedrības, kurām 
nav izsekojami īpašuma beneficiāri;

Or. es

Grozījums Nr. 117
Ioannis A. Tsoukalas

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka NNN zveju vajadzētu svītrots
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iekļaut Interpola prioritārajās jomās, 
nodrošinot organizācijai resursus un 
izmeklēšanas pilnvaras NNN zvejas 
starptautisko noziedzīgo aspektu 
uzraudzībā un apkarošanā;

Or. el

Grozījums Nr. 118
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina Komisiju iepazīties ar ASV 
Leisija likumu un izvērtēt, vai atsevišķi tā 
elementi var būt noderīgi Eiropas 
situācijā, it īpaši atbildība, ko šis likums 
paredz mazumtirgotājiem saistībā ar zivju 
likumību;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b aicina Komisiju attiecīgā gadījumā 
iekļaut iepriekš minētos principus tās 
divpusējo zivsaimniecības nolīgumu 
noteikumos;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Lucas Hartong
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Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzstāj, lai Eiropas Savienība 
nākamajā Pasaules augstākā līmeņa 
sanāksmē par ilgtspējīgu attīstību, kas 
notiks Brazīlijā 2012. gadā — ANO Jūras 
tiesību konvencijas 30. gadadienā —
ierosina kā prioritāru izskatīt jautājumu 
par starptautisku okeānu pārvaldību;

svītrots

Or. nl

Grozījums Nr. 121
Antolín Sánchez Presedo

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a norāda, ka cīņai pret nelegālo zveju 
globālā līmenī ir ļoti liela nozīme, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību pasaulē, 
un tāpēc tai jākļūst par būtisku un skaidri 
izteiktu aspektu zivsaimniecības nozares 
partnerattiecību nolīgumos, tirdzniecības 
politikas saistībās, sadarbības politikas 
attīstības jomā mērķos un Eiropas 
Savienības ārpolitikas prioritātēs;

Or. es

Grozījums Nr. 122
Isabella Lövin

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju 23. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju 
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nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem, RZPO, kuru līgumslēdzēja 
puse ir Eiropas Savienība, sekretariātiem 
un FAO Zivsaimniecības komitejai.

Or. en


