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22.10.2018 A8-0310/91 

Amendamentul  91 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) „cele mai bune avize științifice 

disponibile” înseamnă avizele științifice 

disponibile în mod public care sunt 

susținute de cele mai recente date și 

metode științifice care au fost elaborate 

sau evaluate inter pares de către un 

organism științific independent, 

recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel 

internațional, precum Comitetul științific, 

tehnic și economic pentru pescuit 

(CSTEP) și Consiliul Internațional pentru 

Explorarea Apelor Maritime (ICES) și 

care îndeplinește cerințele articolului 25 

din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. 

Or. en 

Justificare 

Avizele științifice care stau la baza deciziilor din domeniul gestionării pescuitului trebuie să 

se fundamenteze pe activitatea unor entități științifice independente și internaționale. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Amendamentul  92 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Fără a aduce atingere articolului 7, 

capturile totale admisibile pentru stocurile de 

langustină din apele occidentale pot 

reprezenta suma limitelor de captură pentru 

unitățile funcționale și pentru 

dreptunghiurile statistice din afara 

unităților funcționale. 

3. Fără a aduce atingere articolului 7, 

capturile totale admisibile pentru un stoc 

de langustină din apele occidentale sunt 

stabilite pentru fiecare unitate funcțională 

și, dacă este cazul, se adoptă măsuri care 

să protejeze unități funcționale specifice. 

Or. en 

Justificare 

Cele mai bune avize științifice emise de organisme științifice internaționale independente 

recomandă de mulți ani importanța gestionării prin unități funcționale a acestor specii care 

trăiesc îngropate. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Amendamentul  93 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care stocurile de interes 

comun sunt exploatate și de țări terțe, 

Uniunea trebuie să intre în dialog cu țările 

terțe în cauză pentru a se asigura că 

respectivele stocuri sunt gestionate într-un 

mod durabil în concordanță cu obiectivele 

Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în 

special articolul 2 alineatul (2) și cu 

prezentul regulament. În cazul în care nu se 

obține un acord oficial, Uniunea trebuie să 

depună toate eforturile pentru a ajunge la un 

regim comun pentru pescuitul acestor 

stocuri, pentru a face posibilă gestionarea 

durabilă, promovând astfel condiții de 

concurență echitabilă pentru operatorii din 

Uniune. 

1. În cazul în care stocurile de interes 

comun sunt exploatate și de țări terțe, 

Uniunea trebuie să intre în dialog cu țările 

terțe în cauză pentru a se asigura că 

respectivele stocuri sunt gestionate într-un 

mod durabil în concordanță cu obiectivele 

Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în 

special articolul 2 alineatul (2) și cu 

prezentul regulament. În cazul în care nu se 

ajunge la un acord oficial, Uniunea depune 

toate eforturile pentru a se ajunge la un regim 

comun pentru pescuitul acestor stocuri, 

pentru a exploata stocurile la rata pentru 

MSY cel târziu până în 2020 și ulterior. 

Or. en 



 

AM\1166923RO.docx  PE624.184v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

22.10.2018 A8-0310/94 

Amendamentul  94 

Linnéa Engström 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru 

activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. La [cinci ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament] și, ulterior, 

din cinci în cinci ani, Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind rezultatele și impactul planului 

asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul 

regulament și asupra activităților de pescuit 

care exploatează aceste stocuri, în special în 

ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute la articolul 3. 

1. La [cinci ani de la data intrării în 

vigoare a prezentului regulament] și, 

ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia 

prezintă Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind rezultatele și 

impactul planului asupra stocurilor cărora 

li se aplică prezentul regulament și asupra 

activităților de pescuit care exploatează 

aceste stocuri, în special în ceea ce privește 

îndeplinirea obiectivelor prevăzute la 

articolul 3, inclusiv refacerea stocurilor de 

pește peste nivelurile care pot să asigure 

producția maximă durabilă și evoluția 

spre o stare ecologică bună. În special 

după fiecare stabilire a posibilităților de 

pescuit, Comisia prezintă un raport cu privire 

la modul în care aceste decizii respectă 

cerințele prezentului regulament. 

Or. en 

 

 


