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Alteração 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
em nome do Grupo Renew

Relatório A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebração do Acordo de Comércio Livre entre a União Europeia e a República Socialista do 
Vietname (Resolução)
(2018/0356M(NLE))

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Reconhece, no entanto, os enormes 
desafios com que as autoridades 
vietnamitas ainda se deparam no que toca à 
sobrecapacidade da altamente fragmentada 
frota de pesca do país e à exploração 
excessiva dos recursos marinhos, 
assinalando que foi atribuído ao Vietname 
um «cartão amarelo» e que já foram 
tomadas medidas para melhorar a situação; 
apela a que sejam tomadas novas medidas, 
em conformidade com as conclusões da 
missão de revisão de novembro de 2019, e 
a que sejam efetuados um 
acompanhamento contínuo e controlos 
rigorosos no que se refere aos esforços do 
Vietname para assegurar que o país 
continue a registar progressos na luta 
contra a pesca INN e para garantir a plena 
rastreabilidade dos produtos da pesca que 
chegam ao mercado da União, a fim de 
excluir as importações ilegais; recorda que 
qualquer revogação do «cartão amarelo» 
deve ser condicionada à aplicação plena e 
efetiva de todas as recomendações 
formuladas pela UE em 2017;

31. Reconhece, no entanto, os enormes 
desafios com que as autoridades 
vietnamitas ainda se deparam no que toca à 
sobrecapacidade da altamente fragmentada 
frota de pesca do país e à exploração 
excessiva dos recursos marinhos, 
assinalando que foi atribuído ao Vietname 
um «cartão amarelo» e que já foram 
tomadas medidas para melhorar a situação; 
apela a que sejam tomadas novas medidas, 
em conformidade com as conclusões da 
missão de revisão de novembro de 2019, e 
a que sejam efetuados um 
acompanhamento contínuo e controlos 
rigorosos no que se refere aos esforços do 
Vietname para assegurar que o país 
continue a registar progressos na luta 
contra a pesca INN e para garantir a plena 
rastreabilidade dos produtos da pesca que 
chegam ao mercado da União, a fim de 
excluir as importações ilegais; recorda que 
qualquer revogação do «cartão amarelo» 
deve ser condicionada à aplicação plena e 
efetiva de todas as recomendações 
formuladas pela UE em 2017; exorta a 
Comissão a prever medidas de 
salvaguarda para os produtos da pesca em 
acordos futuros, como a possibilidade de 
suspensão de tarifas preferenciais, até ser 
retirado o «cartão amarelo» apresentado 
por motivos de pesca INN;
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