
 

AM\863363EL.doc  PE459.755v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4.4.2011 B7-0226/1 

Τροπολογία  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Πρόταση ψηφίσµατος B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

εξ ονόµατος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων 

Έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία 

Πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 24 

 

Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

24. σηµειώνει τις καλές επιδόσεις της 
Ισλανδίας στη διαχείριση των αλιευτικών 
πόρων της µε ένα βιώσιµο τρόπο και µε 
βάση επιστηµονικές αξιολογήσεις· 

24. σηµειώνει µε ανησυχία την αποτυχία 
της Ισλανδίας να καταλήξει σε συµφωνία 
µε τα παράκτια κράτη σχετικά µε τα 
αποθέµατα του σκουµπριού του 
Βορειοανατολικού Ατλαντικού για το 
2011, παρά τις παρατεταµένες 
διαπραγµατεύσεις µε τη συµµετοχή της 
ΕΕ και της Νορβηγίας, και καταδικάζει 
τη µονοµερή απόφαση τους να 
καθορίσουν συνολικά επιτρεπόµενα 
αλιεύµατα ύψους 147.000 τόννων για 
αυτό το έτος· σηµειώνει ότι αυτή η 
απόφαση και η προηγούµενη επίδοση της 
Ισλανδίας στη µη βιώσιµη αλιεία του 
γαλάζιου µερλούκιου, αναιρεί τυχόν 
αξιώσεις της για τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων στα ύδατά της µε βάση 
επιστηµονικές αξιολογήσεις· 
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26. καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να 
υιοθετήσουν µια εποικοδοµητική 
προσέγγιση στην κοινή διαχείριση 
αλιευµάτων σκουµπριού, και ενθαρρύνει 
την Ισλανδία να διατηρήσει έναν σταθερό 
ρυθµό κατά τις τρέχουσες 
διαπραγµατεύσεις γι’ αυτό το ζήτηµα, 
στοχεύοντας ιδίως στην επίτευξη µιας 
µακροπρόθεσµης βιώσιµης ρύθµισης 
διάθεσης ποσοστώσεων· 

26. καλεί την Ισλανδία να προχωρήσει σε 
εποικοδοµητικές συνοµιλίες µε την ΕΕ 
και τη Νορβηγία µε στόχο την επίτευξη 
λύσης στη διένεξη για το σκουµπρί µε 
βάση ρεαλιστικές προτάσεις που 
διασφαλίζουν το µέλλον των αποθεµάτων, 
προστατεύουν και διατηρούν θέσεις 
εργασίας στην αλιεία του πελάγους και 
εξασφαλίζουν µακροπρόθεσµη βιώσιµη 
αλιεία· 
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