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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

o správe o pokroku Islandu za rok 2010 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

24. berie na vedomie pozitívne výsledky 
Islandu, pokiaľ ide o riadenie rybolovných 

zdrojov udržateľným spôsobom a na 

základe vedeckých hodnotení; 

24. so znepokojením berie na vedomie, že 
Islandu sa nepodarilo dosiahnuť dohodu 
s pobrežnými štátmi o populácii makrely 
v severovýchodnom Atlantiku v roku 
2011, a to napriek zdĺhavým rokovaniam 
za účasti EÚ a Nórska, a odsudzuje jeho 
jednostranné rozhodnutie o stanovení 
celkového povoleného výlovu na tento rok 
v objeme 147 000 ton; poznamenáva, že 
toto rozhodnutie Islandu a jeho 
neudržateľný lov tresky belasej 
v minulosti popierajú akékoľvek možné 
tvrdenia Islandu, pokiaľ ide o riadenie 
rybolovných zdrojov v jeho vodách 
vykonávané udržateľným spôsobom a na 

základe vedeckých hodnotení; 

Or. en 
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4.4.2011 B7-0226/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

v mene skupiny ECR 

 

Návrh uznesenia B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

v mene Výboru pre zahraničné veci 

o správe o pokroku Islandu za rok 2010 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. vyzýva Island a EÚ, aby zaujali 
konštruktívny postoj k spoločnému 
riadeniu lovu makrel, a nabáda Island, 
aby udržal primerané tempo 
prebiehajúcich rokovaní o tejto otázke, 
najmä v záujme dosiahnutia dlhodobého, 
udržateľného opatrenia na spoločné 
využívanie kvót; 

26. vyzýva Island, aby začal konštruktívne 
rozhovory s EÚ a Nórskom zamerané na 
vyriešenie sporu týkajúceho sa otázky lovu 
makrel, a to na základe realistických 
návrhov, ktoré zabezpečia budúcnosť 
populácie, ochránia a udržia pracovné 
miesta v odvetví pelagického rybolovu 
a zaistia dlhodobý a udržateľný rybolov; 

Or. en 

 

 


