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Amendement  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 over IJsland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. neemt kennis van de goede reputatie 

van IJsland wat betreft duurzaam en op 

wetenschappelijke evaluaties gebaseerd 

beheer van zijn visbestanden; 

24. stelt tot zijn diepe teleurstelling vast 

dat IJsland er, in weerwil van de 

langdurige onderhandelingen die 

daarover met de EU en Noorwegen zijn 

gevoerd, niet in geslaagd is met de 

betrokken kuststaten een akkoord te 

bereiken over de voor 2011 te handhaven 

makreelbestanden in het noordoostelijke 

deel van de Atlantische Oceaan, en laakt 

het unilaterale besluit van IJsland om 

voor dit jaar een totaal toegestaan 

vangstquotum van 147 000 ton te 

hanteren; merkt op dat dit besluit, in 

combinatie met het feit dat IJsland zich 

ook in het verleden al schuldig heeft 

gemaakt aan niet-duurzame vangsten van 

blauwe wijting, zich slecht verdraagt met 

de aanspraken die het zou kunnen 

ontlenen aan het op wetenschappelijke 

evaluaties gebaseerde duurzame beheer 

van de visbestanden in zijn eigen wateren; 

Or. en 
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Amendement  2 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

namens de ECR-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Voortgangsverslag 2010 over IJsland 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. dringt er bij IJsland en de EU op aan 

een constructieve benadering te volgen bij 

het gemeenschappelijk beheer van de 

makreelvisserij, en moedigt IJsland aan 

de onderhandelingen over dit onderwerp 

te hervatten, met name met het oog op een 

duurzame regeling voor het delen van 

quota; 

26. roept IJsland op tot het aangaan van 

constructieve gesprekken met de EU en 

Noorwegen ter bereiking van een 

oplossing voor het makreelgeschil op 

basis van realistische voorstellen om de 

toekomst van de makreelbestanden veilig 

te stellen, om de werkgelegenheid in de 

pelagische visserij te beschermen en te 

handhaven en te zorgen voor een 

langetermijngeoriënteerde, duurzame 

visserij; 

Or. en 

 

 


