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Pozmeňujúci návrh 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
v mene skupiny Renew Europe

Správa A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Uzavretie Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou 
republikou (uznesenie)
(2018/0356M(NLE))

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. uznáva však obrovské výzvy, 
ktorým stále čelia vietnamské orgány, 
pokiaľ ide o nadmernú kapacitu výrazne 
fragmentovanej rybárskej flotily v krajine a 
nadmerné využívanie morských zdrojov, 
pričom berie na vedomie žltú kartu, ktorá 
bola Vietnamu udelená, ako aj opatrenia, 
ktoré sa už prijali na zlepšenie tejto 
situácie; vyzýva na ďalšie opatrenia v 
súlade so zisteniami hodnotiacej misie z 
novembra 2019 a na nepretržité 
monitorovanie a dôsledné kontroly, pokiaľ 
ide o úsilie Vietnamu zabezpečiť, aby 
krajina naďalej dosahovala pokrok v boji 
proti NNN rybolovu a aby zaručila úplnú 
vysledovateľnosť produktov rybolovu 
prichádzajúcich na trh Únie s cieľom 
vylúčiť nezákonný dovoz; pripomína, že 
zrušenie žltej karty musí byť podmienené 
úplným a účinným vykonávaním všetkých 
odporúčaní, ktoré EÚ vydala v roku 2017;

31. uznáva však obrovské výzvy, 
ktorým stále čelia vietnamské orgány, 
pokiaľ ide o nadmernú kapacitu výrazne 
fragmentovanej rybárskej flotily v krajine a 
nadmerné využívanie morských zdrojov, 
pričom berie na vedomie žltú kartu, ktorá 
bola Vietnamu udelená, ako aj opatrenia, 
ktoré sa už prijali na zlepšenie tejto 
situácie; vyzýva na ďalšie opatrenia v 
súlade so zisteniami hodnotiacej misie z 
novembra 2019 a na nepretržité 
monitorovanie a dôsledné kontroly, pokiaľ 
ide o úsilie Vietnamu zabezpečiť, aby 
krajina naďalej dosahovala pokrok v boji 
proti NNN rybolovu a aby zaručila úplnú 
vysledovateľnosť produktov rybolovu 
prichádzajúcich na trh Únie s cieľom 
vylúčiť nezákonný dovoz; pripomína, že 
zrušenie žltej karty musí byť podmienené 
úplným a účinným vykonávaním všetkých 
odporúčaní, ktoré EÚ vydala v roku 2017; 
vyzýva Komisiu, aby v budúcich dohodách 
stanovila ochranné opatrenia pre 
produkty rybolovu, ako napríklad 
možnosť pozastaviť preferenčné clá, kým 
nebude zrušená žltá karta v súvislosti s 
NNN rybolovom;
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