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Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. отбелязва добрите резултати, 

постигнати от Исландия, в областта 

на управлението на рибните й ресурси 

по устойчив начин и въз основа на 

научни оценки; 

24. отбелязва с тревога неуспеха на 

Исландия да постигне споразумение с 

крайбрежните държави относно 

запасите от скумрия в 

Североизточния Атлантически океан 

през 2011 г. въпреки дълго 

продължилите преговори с участието 

на ЕС и Норвегия и осъжда 

едностранното решение на страната 

да определи ТАС от 147 000 тона 

годишно; отбелязва, че това решение, 

както и предходната практика на 

Исландия във връзка с неустойчив 

риболов на северен путас, обезсилва 

всички възможни нейни твърдения за 

управление на рибните й ресурси по 

устойчив начин и въз основа на научни 

оценки; 
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Предложение за резолюция Изменение 

26. призовава Исландия и ЕС да 

възприемат конструктивен подход 

към съвместното управление на улова 

на скумрия и насърчава Исландия да 

поддържа добрия ритъм в 

продължаващите преговори по този 

въпрос, по-специално с цел постигане 

на договореност за дългосрочно и 

устойчиво разпределение на квотите; 

26. призовава Исландия да започне 

конструктивни преговори с ЕС и 

Норвегия с цел постигане на решение 

за спора относно скумрията въз 

основа на реалистични предложения, 

които да осигурят бъдещето на 

запасите, да защитят и запазят 

работните места в пелагичния 

риболов и да гарантират дългосрочен 

устойчив риболов; 
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