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Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. uvědomuje si však, že vietnamské 
orgány se nadále potýkají s velkými 
problémy způsobenými nadměrnou 
kapacitou velmi fragmentovaného 
rybářského loďstva a nadměrným 
využíváním mořských zdrojů, přičemž bere 
na vědomí, že Vietnamu byla udělena žlutá 
karta a že již byla uplatněna určitá opatření 
k nápravě situace; žádá, aby byla přijata 
další opatření v souladu se závěry kontrolní 
mise z listopadu 2019 a aby probíhalo 
průběžné monitorování a přísné kontroly, 
pokud jde o úsilí Vietnamu zajistit, aby 
země nadále dosahovala pokroku v boji 
proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu a aby zajistila 
úplnou sledovatelnost produktů rybolovu 
vstupujících na trh EU, čímž se eliminuje 
nezákonný dovoz; připomíná, že zrušení 
žluté karty musí být podmíněno úplným a 
účinným provedením všech doporučení, 
která EU vydala v roce 2017;
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Komisi, aby v budoucích dohodách 
stanovila pro produkty rybolovu ochranná 
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žlutá karta za nezákonný, nehlášený a 
neregulovaný rybolov stažena;
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