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Изменение 1
Пиер Каракинд, Майте Пагасауртундуа
от името на групата Renew

Доклад A9-0017/2020
Херт Буржоа
Сключване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и 
Социалистическа република Виетнам (Резолюция)
(2018/0356M(NLE))

Предложение за резолюция
Параграф 31

Предложение за резолюция Изменение

31. признава обаче огромните 
предизвикателства, пред които все още 
са изправени виетнамските органи по 
отношение на свръхкапацитета на силно 
фрагментирания риболовен флот на 
страната и прекомерната експлоатация 
на морските ресурси, като отбелязва 
жълтия картон, даден на Виетнам, както 
и вече предприетите мерки за 
подобряване на положението; призовава 
за по-нататъшни действия в 
съответствие с констатациите на 
мисията за преглед от ноември 2019 г. и 
за непрекъснат мониторинг и строги 
проверки по отношение на усилията на 
Виетнам да гарантира, че страната 
продължава да отбелязва напредък в 
борбата с ННН риболова и да гарантира 
пълната проследимост на продуктите от 
риболов, които пристигат на пазара на 
Съюза, така че да се изключи 
незаконният внос; припомня, че 
отмяната на „жълтия картон“ трябва да 
зависи от пълното и ефективно 
изпълнение на всички препоръки, 
направени от Съюза през 2017 г.;

31. признава обаче огромните 
предизвикателства, пред които все още 
са изправени виетнамските органи по 
отношение на свръхкапацитета на силно 
фрагментирания риболовен флот на 
страната и прекомерната експлоатация 
на морските ресурси, като отбелязва 
жълтия картон, даден на Виетнам, както 
и вече предприетите мерки за 
подобряване на положението; призовава 
за по-нататъшни действия в 
съответствие с констатациите на 
мисията за преглед от ноември 2019 г. и 
за непрекъснат мониторинг и строги 
проверки по отношение на усилията на 
Виетнам да гарантира, че страната 
продължава да отбелязва напредък в 
борбата с ННН риболова и да гарантира 
пълната проследимост на продуктите от 
риболов, които пристигат на пазара на 
Съюза, така че да се изключи 
незаконният внос; припомня, че 
отмяната на „жълтия картон“ трябва да 
зависи от пълното и ефективно 
изпълнение на всички препоръки, 
направени от Съюза през 2017 г.; 
призовава Комисията да предвиди в 
бъдещи споразумения защитни мерки 
за продукти от риболов, като 
например възможността за 
суспендиране на преференциалните 
тарифи, докато бъде отменен 
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„жълтият картон“ за ННН риболов;
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