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Изменение  1 

Ален Кадек 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че общата цел на 

протокола е засилване на 

сътрудничеството между Европейския 

съюз и Република Гвинея Бисау в 

областта на рибарството чрез 

установяване на рамка на партньорство, 

позволяваща развиване на устойчива 

политика в областта на рибарството и 

устойчиво използване на рибните 

ресурси в изключителната 

икономическа зона на Гвинея Бисау в 

интерес на двете страни, 

А. като има предвид, че общата цел на 

протокола е засилване на 

сътрудничеството между Европейския 

съюз и Република Гвинея Бисау в 

областта на рибарството в интерес на 

двете страни чрез установяване на 

рамка на партньорство, позволяваща 

едновременно развиване на устойчива 

политика в областта на рибарството и 

устойчиво използване на рибните 

ресурси в изключителната 

икономическа зона на Гвинея Бисау и 

позволяваща да се оползотвори една 

подходяща част от излишъка от 

рибни запаси в интересите на 

флотите на Съюза; 

Or. fr 

 

Изменение  2 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че общата цел на 

протокола е засилване на 

сътрудничеството между Европейския 

съюз и Република Гвинея Бисау в 

областта на рибарството чрез 

установяване на рамка на партньорство, 

позволяваща развиване на устойчива 

политика в областта на рибарството и 

устойчиво използване на рибните 

ресурси в изключителната 

икономическа зона на Гвинея Бисау в 

А. като има предвид, че общата цел на 

протокола се състои в засилване на 

сътрудничеството между Европейския 

съюз и Република Гвинея Бисау в 

областта на рибарството за 

установяване на рамка на партньорство, 

позволяваща развиване на устойчива 

политика в областта на рибарството и 

отговорното използване на рибните 

ресурси в риболовната зона на Гвинея 

Бисау в интерес на двете страни, 
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интерес на двете страни, 

Or. es 

 

Изменение  3 

Ален Кадек 

 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Aа. като има предвид, че 

Европейският съюз трябва да направи 

всичко възможно сключените с 

трети държави споразумения за 

устойчиво рибарство да бъдат от 

взаимен интерес за Съюза и 

съответните трети държави, 

включително за тяхното местно 

население и рибарската им 

промишленост; 

Or. fr 

 

Изменение  4 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ба. като има предвид, че, ако 

споразумението не бъде подписано, 

съществува риск от сключване на 

частни споразумения, които не биха 

гарантирали устойчив риболов, биха 

изложили на опасност запасите и 

биха могли да имат нежелателни 

социално-икономически последици; 

Or. es 
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Изменение  5 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че сумите, 

трансферирани в Гвинея Бисау по 

силата на това споразумение, а именно 

като компенсация за достъпа до 

ресурси, представляват важна част от 

бюджета на страната;  като има предвид, 

че освен това, трансферите, направени в 

рамките на секторното сътрудничество, 

бяха спрени в миналото поради 

затруднения за усвояване на помощта от 

страна на Република Гвинея Бисау; 

Г. като има предвид, че сумите, 

трансферирани в Гвинея Бисау по 

силата на това споразумение, а именно 

като компенсация за достъпа до 

ресурси, представляват важна част от 

бюджета на страната;  като има предвид, 

че освен това, трансферите, направени в 

рамките на секторното сътрудничество, 

бяха спрени в миналото поради някои 

затруднения за усвояване на помощта от 

страна на Република Гвинея Бисау; 

Or. es 

 

Изменение  6 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид 

съществуващите недостатъци в 

Гвинея Бисау по отношение на 

социално-икономическото развитие 

като цяло и по-конкретно именно в 

сектора на рибарството – в толкова 

значими области като обучението на 

специалисти, секторната 

организация или признаването на 

ролята на жените в сектора, наред с 

други; 

Or. es 

 



 

PE560.797v01-00 6/13 AM\1066186BG.doc 

BG 

Изменение  7 

Карлос Итургайс, Вероника Лопе Фонтане, Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян 

Мон 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че резултатите, 

постигнати към момента в областта на 

секторното сътрудничество, са твърде 

слаби, че тази действителност 

трябва спешно да бъде променена и че 
споразумението трябва да допринася 

по-ефикасно за устойчивото развитие 

на сектора на рибарството в Гвинея 

Бисау, както и на свързаните с него 

дейности и отрасли, увеличавайки 

добавената стойност, оставаща в 

страната, в резултат на експлоатацията 

на нейните природни ресурси; 

Д. като има предвид, че към момента 

благодарение на споразумението за 

партньорство в областта на 

рибарството беше постигнат 

напредък за мониторинга, контрола и 

наблюдението на рибарството, 

капацитета за санитарни инспекции 

и участието на Гвинея Бисау в 

рамките на регионални органи за 

рибарство. като има предвид, при все 

това, че постиженията на секторното 

сътрудничество, са относително 

слаби; като има предвид, че 

споразумението трябва да продължи с 

усилията за насърчаване на 

устойчивото развитие на сектора на 

рибарството в Гвинея Бисау, както и на 

свързаните с него дейности и отрасли, 

увеличавайки добавената стойност, 

оставаща в страната, в резултат на 

експлоатацията на нейните природни 

ресурси; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че резултатите, 

постигнати към момента в областта на 

секторното сътрудничество, са твърде 

слаби, че тази действителност 

трябва спешно да бъде променена и че 

Д. като има предвид, че, въпреки 

резултатите, постигнати към момента в 

областта на секторното сътрудничество, 

все още има широко поле за 

подобрение към постигане на целта 
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споразумението трябва да допринася 

по-ефикасно за устойчивото развитие на 

сектора на рибарството в Гвинея Бисау, 

както и на свързаните с него дейности и 

отрасли, увеличавайки добавената 

стойност, оставаща в страната, в 

резултат на експлоатацията на нейните 

природни ресурси; 

споразумението да допринася по-

ефикасно за устойчивото развитие на 

сектора на рибарството в Гвинея Бисау, 

както и на свързаните с него дейности и 

отрасли, увеличавайки добавената 

стойност, оставаща в страната, в 

резултат на експлоатацията на нейните 

природни ресурси; 

Or. es 

 

Изменение  9 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че резултатите, 

постигнати към момента в областта на 

секторното сътрудничество, са твърде 

слаби, че тази действителност трябва 

спешно да бъде променена и че 

споразумението трябва да допринася 

по-ефикасно за устойчивото развитие 

на сектора на рибарството в Гвинея 

Бисау, както и на свързаните с него 

дейности и отрасли, увеличавайки 

добавената стойност, оставаща в 

страната, в резултат на експлоатацията 

на нейните природни ресурси; 

Д. като има предвид, че резултатите, 

постигнати към момента в областта на 

секторното сътрудничество, са 

изключително слаби; като има 

предвид, че тази действителност трябва 

спешно да бъде променена и че 

споразумението трябва да направи 

повече за насърчаване на 

прозрачността и отчетността в 

секторното сътрудничество с цел 

насърчаване на устойчивото развитие 

на сектора на рибарството в Гвинея 

Бисау, както и на свързаните с него 

дейности и отрасли, увеличавайки 

добавената стойност, оставаща в 

страната, в резултат на експлоатацията 

на нейните природни ресурси; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Съображение И 
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Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че доказаната 

липса на знания по отношение на 

последиците на настоящото 

споразумение върху морската 

екосистема, и проблемите, свързани с 

липсата на актуализирани биологични 

данни (по-специално след излизането на 

флотите на Европейския съюз от 

страната през 2012 г.) дават основания 

за притеснение и трябва да бъдат 

разрешени възможно най-бързо; 

И. като има предвид, че доказаната 

липса на знания по отношение на 

последиците на настоящото 

споразумение върху морската 

екосистема и на гарантирането, че 

достъпът се ограничава до излишъка 

от запаси, които не могат да бъдат 

уловени от местните флоти, и 

проблемите, свързани с липсата на 

актуализирани биологични данни (по-

специално след излизането на флотите 

на Европейския съюз от страната през 

2012 г., което беше последвано от 

пристигането на няколко плавателни 

съда с азиатски произход, които 

започнаха риболов във водите на 

Гвинея Бисау) засилват 

необходимостта от подход на 

предпазливост и дават основания за 

притеснение и трябва да бъдат 

разрешени възможно най-бързо; 

Or. en 

 

Изменение  11 

Клара Еухения Агилера Гарсия 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита, че настоящото 

споразумение е от изключително 

значение, както за Гвинея Бисау, така 

и за европейските флотове, 

извършващи дейност във водите на 

тази страна; счита, че резултатите, 

постигнати към момента в областта 

на секторното сътрудничество, са 

недостатъчни, и призовава 

Европейската комисия да предприеме 

необходимите мерки, включително 

евентуално преразглеждане и укрепване 

1. призовава Европейската комисия, 

поради факта, че все още има много за 

подобрение в областта на секторното 

сътрудничество, да предприеме 

необходимите мерки, включително 

евентуално преразглеждане и укрепване 

на частта от споразумението, свързана 

със секторната подкрепа, както и 

въвеждане на нови, по-ефикасни 

условия за увеличаване на степента на 

усвояване на тези помощи, с цел да се 

гарантира поправяне на 
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на частта от споразумението, свързана 

със секторната подкрепа, както и 

въвеждане на нови, по-ефикасни 

условия за увеличаване на степента на 

усвояване на тази помощ, с цел 

осигуряване на действително 

преобръщане на тенденцията, 

наблюдавана през последните 

десетилетия; 

недостатъците и увеличаване на 

благоприятните последици в 

резултат от предходните 

споразумения; 

Or. es 

 

Изменение  12 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита, че настоящото споразумение е 

от изключително значение, както за 

Гвинея Бисау, така и за европейските 

флотове, извършващи дейност във 

водите на тази страна; счита, че 

резултатите, постигнати към момента в 

областта на секторното сътрудничество, 

са недостатъчни, и призовава 

Европейската комисия да предприеме 

необходимите мерки, включително 

евентуално преразглеждане и 

укрепване на частта от споразумението, 

свързана със секторната подкрепа, както 

и въвеждане на нови, по-ефикасни 

условия за увеличаване на степента на 

усвояване на тази помощ, с цел 

осигуряване на действително 

преобръщане на тенденцията, 

наблюдавана през последните 

десетилетия; 

1. счита, че настоящото споразумение е 

от изключително значение, както за 

Гвинея Бисау, така и за ЕС; счита, че 

резултатите, постигнати към момента в 

областта на секторното сътрудничество, 

са недостатъчни, и призовава 

Европейската комисия да предприеме 

необходимите мерки, посредством 

създаване на механизми за по-голяма 

прозрачност, отчетност и участие 

на бенефициентите, по-конкретно 

общностите за традиционен риболов 

в малък мащаб, и ако е необходимо – 

посредством преразглеждане и 

укрепване на частта от споразумението, 

свързана със секторната подкрепа, както 

и въвеждане на нови, по-ефикасни 

условия за увеличаване на степента на 

усвояване на тази помощ, с цел 

осигуряване на действително 

преобръщане на тенденцията, 

наблюдавана през последните 

десетилетия; 

Or. es 
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Изменение  13 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. припомня, че споразумението следва 

да насърчава по-ефективно и устойчиво 

развитие на сектора на рибарството на 

Гвинея Бисау, както и на свързаните с 

него дейности и отрасли, увеличавайки 

добавената стойност, оставаща в 

страната, в резултат на експлоатацията 

на нейните природни ресурси; отбелязва 

положителното развитие, наблюдавано 

през последните години, но счита, че са 

необходими постоянни усилия в 

дългосрочен план, за да бъдат 

постигнати забележителни резултати; 

подчертава следните области като 

подходящи да получат подкрепа, по-

специално техническа помощ: 

укрепване на институционалния 

капацитет, обучение на специалисти от 

областта на рибарството, партньорства с 

непромишления риболов, както и 

приоритетно внимание към политиките 

в областта на равенството между мъже и 

жени, по-специално като се признава 

ролята на жените и й се придава 

стойност (разпространение и пазарна 

реализация на рибата, консервиране, 

първо преработване и т.н.); 

2. припомня, че споразумението следва 

да насърчава по-ефективно и устойчиво 

развитие на сектора на рибарството на 

Гвинея Бисау, както и на свързаните с 

него дейности и отрасли, по-конкретно 

на рибарството с малък мащаб, което 

допринася значително за 

продоволствената сигурност и 

местния поминък, увеличавайки 

добавената стойност, оставаща в 

страната, в резултат на експлоатацията 

на нейните природни ресурси; отбелязва 

положителното развитие, наблюдавано 

през последните години, но счита, че са 

необходими постоянни усилия в 

дългосрочен план, за да бъдат 

постигнати забележителни резултати; 

подчертава следните области като 

подходящи да получат подкрепа, по-

специално техническа помощ: 

укрепване на институционалния 

капацитет, обучение на специалисти от 

областта на рибарството, партньорства с 

традиционния риболов, както и 

приоритетно внимание към политиките 

в областта на равенството между мъже и 

жени, по-специално като се признава 

ролята на жените и й се придава 

стойност (разпространение и пазарна 

реализация на рибата, консервиране, 

първо преработване и т.н.); 

Or. en 

 

Изменение  14 

Карлос Итургайс, Вероника Лопе Фонтане, Габриел Мато, Франсиско Хосе Милян 

Мон 

 

Предложение за резолюция 
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Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. призовава Комисията да подкрепи 

органите на Република Гвинея Бисау в 

укрепването на системата за 

наблюдение и контрол на рибарството в 

териториалните води на Гвинея Бисау, 

така че по-ефикасно да се борят срещу 

незаконния, недекларирания и 

нерегламентирания риболов; 

4. независимо от положените усилия, 

призовава Комисията да продължи да 

подкрепя органите на Република Гвинея 

Бисау в укрепването на системата за 

наблюдение и контрол на рибарството в 

териториалните води на Гвинея Бисау, 

така че по-ефикасно да се борят срещу 

незаконния, недекларирания и 

нерегламентирания риболов; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Ален Кадек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4а. подчертава, че споразумението 

съдържа клауза за недискриминация; 

отбелязва със задоволство, че 

съдържанието на споразуменията за 

рибарство, сключени от Гвинея Бисау 

с трети държави, е публикувано в 

рамките на преговорите и може да 

бъде прегледано; призовава 

Комисията да следи от близо 

развитието на тези споразумения и 

риболовните дейности в гвинейските 

териториални води; 

Or. fr 

 

Изменение  16 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 
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Предложение за резолюция Изменение 

5. счита, че е желателно да се подобрят 

качеството и надеждността на данните 

относно улова и, по-общо, относно 

състоянието на опазване на рибните 

ресурси, за да се оцени по-добре 

въздействието на споразумението върху 

морската екосистема, и счита също, че е 

необходимо да се подкрепи 

разработването на собствен капацитет, 

за да получава Гвинея Бисау тези данни; 

призовава Комисията да осигури 

редовно проследяване от страна на 

органите, отговарящи за наблюдението 

на прилагането на споразумението, по-

специално съвместния научен комитет; 

5. счита, че е желателно да се подобрят 

качеството и надеждността на данните 

относно целия улов (целеви и прилов) и, 

по-общо, относно състоянието на 

опазване на рибните ресурси, за да се 

оцени по-добре въздействието на 

споразумението върху морската 

екосистема и риболовните общности; 

и счита също, че е необходимо да се 

подкрепи разработването на собствен 

капацитет, за да получава Гвинея Бисау 

тези данни; призовава Комисията да 

гарантира, че докато не се 

демонстрира по научен път, че 

разрешените риболовни възможности 

представляват излишък спрямо 

капацитета на флота на Гвинея 

Бисау, те да не бъдат експлоатирани, 

и да осигури редовно и прозрачно 

проследяване от страна на органите, 

отговарящи за наблюдението на 

прилагането на споразумението, по-

специално съвместния научен комитет; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Линеа Енгстрьом 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава Комисията да изпрати на 

Парламента протоколите и 

заключенията от заседанията на 

съвместния комитет, предвиден в член 9 

от споразумението, многогодишната 

секторна програма, посочена в член 3 от 

новия протокол, резултатите от 

годишните оценки, както и протоколите 

и заключенията от заседанията, 

предвидени в член 4 от новия протокол; 

6. призовава Комисията да изпрати на 

Парламента протоколите и 

заключенията от заседанията на 

съвместния комитет, предвиден в член 9 

от споразумението, многогодишната 

секторна програма, посочена в член 3 от 

новия протокол, резултатите от 

годишните оценки, както и протоколите 

и заключенията от заседанията, 

предвидени в член 4 от новия протокол; 
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призовава Комисията също така да 

улесни участието на представители на 

Парламента като наблюдатели в 

заседанията на съвместния комитет; 

освен това призовава Комисията да 

представи на Парламента и на Съвета, в 

рамките на последната година на 

прилагане на новия протокол и преди 

започване на преговори за 

подновяването му, цялостен доклад 

относно прилагането му, без ненужни 

ограничения, свързани с достъпа до 

документа; 

призовава Комисията също така да 

улесни участието на представители на 

Парламента като наблюдатели в 

заседанията на съвместния комитет и да 

насърчава участието на рибарските 

общности от Гвинея Бисау; освен това 

призовава Комисията да представи на 

Парламента и на Съвета, в рамките на 

последната година на прилагане на 

новия протокол и преди започване на 

преговори за подновяването му, 

цялостен доклад относно прилагането 

му, без ненужни ограничения, свързани 

с достъпа до документа; 

 

Or. en 

 

 

 


