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10.3.2015 B8-0235/1 

Amendement  1 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Overweging G bis 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G bis. overwegende dat kwantitatieve 

beperkingen voor de recreatievisserij, 

zoals beperkingen voor tassen, moeilijk 

uitvoerbaar zijn; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/2 

Amendement  2 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Overweging G ter 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 G ter. overwegende dat de recreatievisserij 

de vispopulatie aanzienlijke schade 

berokkent, zelfs indien de gevangen vis 

weer wordt teruggegooid, zowel vanwege 

het dodelijk letsel dat vissen wordt 

aangebracht als vanwege de niet-dodelijke 

effecten ervan zoals de verminderde 

conditie en reproductieve gezondheid van 

vissen; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/3 

Amendement  3 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat in Ierland de 

zeebaarsvisserij is voorbehouden aan 

recreatievissers; 

Schrappen 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/4 

Amendement  4 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. is van mening dat maatregelen voor het 

beheer van de zeebaarsvisserij op Europees 

niveau nodig zijn voor de bescherming van 

deze vissoort; is bovendien van mening 

dat hierbij voldoende rekening moet 

worden houden met de wetenschappelijke 

kennis en de nadruk moet worden gelegd 

op nabuurschapsbeheer en het beginsel 

van regionalisering; 

3. is van mening dat maatregelen voor het 

beheer van de zeebaarsvisserij op Europees 

niveau moeten worden beoordeeld en 

getroffen, indien noodzakelijk, op 

regionaal niveau, rekening houdend met 

de relevante wetenschappelijke kennis, 

voor de bescherming van deze vissoort; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/5 

Amendement  5 

Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 3 bis. verzoekt de Commissie de 

noodmaatregelen ter beperking van 

zeebaarsvisserij met pelagische trawls uit 

te breiden ten minste totdat een 

meerjarenplan is aangenomen;  

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/6 

Amendement  6 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie een voorstel te 

doen voor een meerjarig beheersplan voor 

de zeebaars om het bestand tot boven het 

niveau van de maximale duurzame 

opbrengst te brengen; onderstreept dat 

beroeps- en sportvissers, evenals 

adviesraden bij de voorbereiding van dit 

beheersplan moeten worden betrokken; 

4. verzoekt de Commissie een voorstel te 

doen voor een aanpak voor een meerjarig 

beheersplan voor de zeebaars om het 

bestand tot boven het niveau van de 

maximale duurzame opbrengst te brengen; 

onderstreept dat een specifieke aanpak 

voor regionaal nabuurschapsbeheer moet 

worden bevorderd waarin beroeps- en 

sportvissers, evenals adviesraden bij de 

voorbereiding van dit beheersplan worden 

betrokken; 

Or. en 
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10.3.2015 B8-0235/7 

Amendement  7 

João Ferreira, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2015 

Alain Cadec 

namens de Commissie visserij 

Duurzame exploitatie van zeebaars 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

8. is van mening dat EU-maatregelen in 

de vorm van kwantitatieve beperkingen, 

die nog nader moeten worden uitgewerkt, 

voor de recreatievisserij moeten worden 

vastgesteld; 

8. is van mening dat aangezien de 

vangsten in de recreatievisserij een 

aanzienlijk deel van de totale 

zeebaarsvangst vertegenwoordigen, met 

gevolgen voor regionale bestanden, 

maatregelen waarin volledig rekening 

wordt gehouden met nationale 

bijzonderheden, moeten worden 

bestudeerd; verzoekt de Commissie om, 

rekening houdend met de 

effectbeoordelingen, de recreatievisserij 

op de zeebaars te beperken; 

Or. en 

 

 


