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Alteração  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2010 relativo à Islândia 

Proposta de resolução 

N.º 24 

 

Proposta de resolução Alteração 

24. Regista os bons resultados obtidos 

pela Islândia na gestão dos seus recursos 

haliêuticos, efectuada de forma sustentável 

e com base em avaliações científicas; 

24. Manifesta a sua decepção com o 

fracasso da Islândia em chegar a acordo 

com os estados costeiros relativamente às 

unidades populacionais de sarda do 

Atlântico Nordeste, apesar das 

prolongadas negociações envolvendo os 

UE e a Noruega, e condena sua decisão 

unilateral de fixar um TAC de 147 000 

toneladas para este ano; regista que esta 

decisão, bem como o historial anterior da 

Islândia na pesca insustentável do 

verdinho, afasta quaisquer pretensões de 

gerir os seus recursos haliêuticos, nas 

suas águas, de  forma sustentável, com 

base em avaliações científicas 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0226/2 

Alteração  2 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

em nome do Grupo ECR 

 

Proposta de resolução B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

em nome da Comissão dos Assuntos Externos 

Relatório de acompanhamento de 2010 relativo à Islândia 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Convida a Islândia e a União Europeia 

a abordarem de forma construtiva a 

gestão conjunta da pesca da cavala e 

incentiva a Islândia a manter um bom 

ritmo nas negociações em curso sobre este 

assunto, nomeadamente para a obtenção 

de um acordo sustentável e duradouro de 

partilha de quotas; 

26. Convida a Islândia a encetar um 

diálogo construtivo com a UE e a 

Noruega, tendo em vista a resolução do 

litígio sobre a sarda, com base em 

propostas realistas, que salvaguardem o 

futuro das unidades populacionais, 

protejam e mantenham  os postos de 

trabalho na pesca pelágica e garantam 

uma pesca a longo prazo e sustentável; 

Or. en 

 

 


