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Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
a Renew képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás megkötése (állásfoglalás)
(2018/0356M(NLE))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
31 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

31. elismeri azonban, hogy a vietnámi 
hatóságok még mindig hatalmas 
kihívásokkal néznek szembe az ország 
rendkívül szétaprózott halászflottájának 
kapacitásfeleslege és a tengeri erőforrások 
túlzott kiaknázása tekintetében, és utal a 
Vietnám által kapott „sárga lapra”, 
valamint a helyzet javítása érdekében már 
meghozott intézkedésekre; további 
intézkedésekre szólít fel a 2019. novemberi 
felülvizsgálat eredményeivel összhangban, 
és kéri a Vietnám által tett erőfeszítések 
folyamatos ellenőrzését és alapos 
ellenőrzését annak biztosítása érdekében, 
hogy az ország továbbra is előrehalad a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem 
terén, továbbá garantálva az uniós piacra 
érkező halászati termékek teljes körű 
nyomon követhetőségét az illegális 
behozatal kiküszöbölése céljából; 
emlékeztet arra, hogy a „sárga lap” 
visszavonásának feltételéül kell szabni az 
Unió által 2017-ben megfogalmazott 
valamennyi ajánlás maradéktalan és 
hatékony végrehajtását;

31. elismeri azonban, hogy a vietnámi 
hatóságok még mindig hatalmas 
kihívásokkal néznek szembe az ország 
rendkívül szétaprózott halászflottájának 
kapacitásfeleslege és a tengeri erőforrások 
túlzott kiaknázása tekintetében, és utal a 
Vietnám által kapott „sárga lapra”, 
valamint a helyzet javítása érdekében már 
meghozott intézkedésekre; további 
intézkedésekre szólít fel a 2019. novemberi 
felülvizsgálat eredményeivel összhangban, 
és kéri a Vietnám által tett erőfeszítések 
folyamatos ellenőrzését és alapos 
ellenőrzését annak biztosítása érdekében, 
hogy az ország továbbra is előrehalad a 
jogellenes, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászat elleni küzdelem 
terén, továbbá garantálva az uniós piacra 
érkező halászati termékek teljes körű 
nyomon követhetőségét az illegális 
behozatal kiküszöbölése céljából; 
emlékeztet arra, hogy a „sárga lap” 
visszavonásának feltételéül kell szabni az 
Unió által 2017-ben megfogalmazott 
valamennyi ajánlás maradéktalan és 
hatékony végrehajtását; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jogellenes, be nem 
jelentett és szabályozatlan halászat 
tekintetében kapott „sárga lap” 
feloldásáig a jövőbeni megállapodásokban 
gondoskodjon a halászati termékekre 
vonatkozó védintézkedésekről, például a 
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preferenciális vámtarifák 
felfüggesztésének lehetőségéről;
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