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Poprawka 1
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłości państw 
członkowskich i Zjednoczonego 
Królestwa, a w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma kwestia połowów i 
gospodarowania żywymi zasobami 
morskimi; mając na uwadze, że sektor 
rybołówstwa zapewnia bezpośrednio i 
pośrednio setki tysięcy miejsc pracy i 
środki utrzymania dla wielu obszarów i 
społeczności nadbrzeżnych, przyczynia się 
do zapewnienia milionom konsumentów 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz 
promuje solidny model środowiskowy;

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłości państw 
członkowskich i Zjednoczonego 
Królestwa, a w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma kwestia połowów i 
gospodarowania żywymi zasobami 
morskimi; mając na uwadze, że sektor 
rybołówstwa zapewnia bezpośrednio i 
pośrednio setki tysięcy miejsc pracy i 
środki utrzymania dla wielu obszarów i 
społeczności nadbrzeżnych, przyczynia się 
do stabilności populacji, zapobiegając tym 
samym spadkowi demograficznemu, 
przyczynia się do zapewnienia milionom 
konsumentów bezpiecznej i zdrowej 
żywności oraz promuje solidny model 
środowiskowy;

Or. en

Poprawka 2
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłości państw 
członkowskich i Zjednoczonego 
Królestwa, a w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma kwestia połowów i 
gospodarowania żywymi zasobami 
morskimi; mając na uwadze, że sektor 

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłości państw 
członkowskich i Zjednoczonego 
Królestwa, a w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie mają połowy, gospodarowanie 
żywymi zasobami morskimi oraz ochrona 
i odtwarzanie ekosystemów morskich; 
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rybołówstwa zapewnia bezpośrednio i 
pośrednio setki tysięcy miejsc pracy i 
środki utrzymania dla wielu obszarów i 
społeczności nadbrzeżnych, przyczynia się 
do zapewnienia milionom konsumentów 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz 
promuje solidny model środowiskowy;

mając na uwadze, że sektor rybołówstwa 
zapewnia bezpośrednio i pośrednio setki 
tysięcy miejsc pracy i środki utrzymania 
dla wielu obszarów i społeczności 
nadbrzeżnych, przyczynia się do 
zapewnienia milionom konsumentów 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz 
promuje solidny model środowiskowy;

Or. en

Poprawka 3
João Ferreira

Projekt opinii
Motyw A

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą miały decydujące 
znaczenie dla przyszłości państw 
członkowskich i Zjednoczonego 
Królestwa, a w tym kontekście zasadnicze 
znaczenie ma kwestia połowów i 
gospodarowania żywymi zasobami 
morskimi; mając na uwadze, że sektor 
rybołówstwa zapewnia bezpośrednio i 
pośrednio setki tysięcy miejsc pracy i 
środki utrzymania dla wielu obszarów i 
społeczności nadbrzeżnych, przyczynia się 
do zapewnienia milionom konsumentów 
bezpiecznej i zdrowej żywności oraz 
promuje solidny model środowiskowy;

A. mając na uwadze, że obecne 
negocjacje będą ważne dla przyszłych 
stosunków państw członkowskich i 
Zjednoczonego Królestwa, a w tym 
kontekście zasadnicze znaczenie ma 
kwestia połowów i gospodarowania 
żywymi zasobami morskimi; mając na 
uwadze, że sektor rybołówstwa zapewnia 
bezpośrednio i pośrednio setki tysięcy 
miejsc pracy i środki utrzymania dla wielu 
obszarów i społeczności nadbrzeżnych, 
przyczynia się do zapewnienia milionom 
konsumentów bezpiecznej i zdrowej 
żywności oraz promuje solidny model 
środowiskowy;

Or. en

Poprawka 4
João Ferreira

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka
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B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

Or. en

Poprawka 5
Bert-Jan Ruissen, Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa, kontynuowanie 
dotychczasowej działalności połowowej 
oraz ochronę gatunków i różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 6
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Izaskun Bilbao Barandica, 
Fredrick Federley, Stéphanie Yon-Courtin
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Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa, ochronę gatunków 
oraz ochronę i odtwarzanie różnorodności 
biologicznej;

Or. en

Poprawka 7
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia tworzenie optymalnych 
warunków rozwoju rybołówstwa i 
zrównoważonego gospodarowania 
zasobami we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że w związku z tym po 
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z 
Unii Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

B. mając na uwadze, że wspólna 
polityka rybołówstwa (WPRyb) od prawie 
50 lat umożliwia poprawę warunków 
rozwoju rybołówstwa i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami we wszystkich 
zainteresowanych państwach 
członkowskich; mając na uwadze, że w 
związku z tym po wystąpieniu 
Zjednoczonego Królestwa z Unii 
Europejskiej (UE) niezbędne będzie 
porozumienie gwarantujące żywotność 
sektora rybołówstwa oraz ochronę 
gatunków i różnorodności biologicznej;

Or. en
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Poprawka 8
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że 
rozporządzenie (UE) 2017/2403 w sprawie 
zrównoważonego zarządzania 
zewnętrznymi flotami rybackimi stanowiło 
ważny krok w kierunku przejrzystości i 
rozliczalności w światowym rybołówstwie i 
należy to odzwierciedlić w przyszłej 
umowie; 

Or. en

Poprawka 9
João Ferreira

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a 
także w sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury; 
mając na uwadze, że z tego punktu 
widzenia brak porozumienia 
spowodowałby natychmiastowe i znaczne 
szkody dla wszystkich zainteresowanych 
stron, a ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
państwami członkowskimi UE a 
Zjednoczonym Królestwem tworzą silną 
zależność między obiema stronami pod 
względem działalności związanej zarówno 
z połowami, jak i z akwakulturą, a także w 
sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury;

Or. en
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Poprawka 10
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a 
także w sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury; 
mając na uwadze, że z tego punktu 
widzenia brak porozumienia 
spowodowałby natychmiastowe i znaczne 
szkody dla wszystkich zainteresowanych 
stron, a ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a 
także w sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury; 
mając na uwadze, że obecnie Zjednoczone 
Królestwo i UE korzystają z 97 wspólnych 
stad objętych całkowitym dopuszczalnym 
połowem (TAC); mając na uwadze, że w 
związku z tym brak porozumienia 
spowodowałby natychmiastowe i znaczne 
szkody dla wszystkich zainteresowanych 
stron, a ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa; mając ponadto 
na uwadze, że każde porozumienie 
powinno mieć na celu unikanie 
przenoszenia działalności gospodarczej 
przez rybaków z Unii, którzy prowadzą 
działalność połowową na wodach 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 11
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że istniejące C. mając na uwadze, że istniejące 
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więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, 
a także w sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury; 
mając na uwadze, że z tego punktu 
widzenia brak porozumienia 
spowodowałby natychmiastowe i znaczne 
szkody dla wszystkich zainteresowanych 
stron, a ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

więzi historyczne, geograficzne i 
ekosystemowe między UE a 
Zjednoczonym Królestwem tworzą silną 
zależność między obiema stronami pod 
względem działalności związanej zarówno 
z połowami, jak i z akwakulturą oraz w 
sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury, 
jak również pod względem ochrony 
wspólnych ekosystemów morskich; mając 
na uwadze, że z tego punktu widzenia brak 
porozumienia spowodowałby 
natychmiastowe i znaczne szkody dla 
wspólnych ekosystemów morskich, 
wszystkich zainteresowanych stron, a 
ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 12
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a 
także w sektorach przetwórstwa i handlu 
produktami rybołówstwa i akwakultury; 
mając na uwadze, że z tego punktu 
widzenia brak porozumienia 
spowodowałby natychmiastowe i znaczne 
szkody dla wszystkich zainteresowanych 
stron, a ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

C. mając na uwadze, że istniejące 
więzi historyczne i geograficzne między 
UE a Zjednoczonym Królestwem tworzą 
silną zależność między obiema stronami 
pod względem działalności związanej 
zarówno z połowami, jak i z akwakulturą, a 
także w sektorze przetwórstwa oraz pod 
względem ogólnych relacji w dziedzinie 
rybołówstwa i akwakultury; mając na 
uwadze, że z tego punktu widzenia brak 
porozumienia spowodowałby 
natychmiastowe i znaczne szkody dla 
wszystkich zainteresowanych stron, a 
ostatecznie dla obywateli UE i 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en
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Poprawka 13
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, umożliwiającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków na optymalnych warunkach;

1. potwierdza, że stosunki między UE 
a Zjednoczonym Królestwem muszą 
obejmować pełną, wyważoną i 
długoterminową umowę o połowach, 
umożliwiającą utrzymanie wzajemnego 
dostępu do wód, zasobów i rynków obu 
stron na optymalnych warunkach i służącą 
interesom państw członkowskich, ich 
sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz 
sektora przemian;

Or. en

Poprawka 14
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, umożliwiającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków na optymalnych warunkach;

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach i kwestiach pokrewnych, 
umożliwiającej utrzymanie wzajemnego 
dostępu do wód, zasobów i rynków na 
optymalnych warunkach; przypomina, że 
umowa o połowach musi zostać zawarta 
do 1 lipca 2020 r.;

Or. en

Poprawka 15
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Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, umożliwiającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków na optymalnych warunkach;

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, zapewniającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków oraz dotychczasowej działalności 
połowowej na optymalnych warunkach;

Or. en

Poprawka 16
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Jan Huitema, 
Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, umożliwiającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków na optymalnych warunkach;

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu 
handlowym między UE a Zjednoczonym 
Królestwem, jeżeli nie będzie ono 
obejmowało pełnej, zrównoważonej i 
długoterminowej umowy o połowach, 
umożliwiającej utrzymanie wzajemnego 
dostępu do wód, zasobów i rynków na 
optymalnych warunkach;

Or. en

Poprawka 17
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
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Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, umożliwiającej utrzymanie 
wzajemnego dostępu do wód, zasobów i 
rynków na optymalnych warunkach;

1. potwierdza, że nie może być mowy 
o kompleksowym porozumieniu między 
UE a Zjednoczonym Królestwem, jeżeli 
nie będzie ono obejmowało pełnej, 
zrównoważonej i długoterminowej umowy 
o połowach, utrzymującej dotychczasowe 
ustalenia dotyczące wzajemnego dostępu 
do wód, zasobów i rynków obu stron na 
optymalnych warunkach;

Or. en

Poprawka 18
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że umowa o połowach 
musi być bezpośrednio powiązana z 
toczącymi się negocjacjami w sprawie 
partnerstwa gospodarczego, zwłaszcza w 
sprawie handlu, i że zagadnień tych nie 
można w związku z tym rozpatrywać 
osobno; podkreśla, że sprawy swobodnego 
dostępu do wód i portów nie można 
oddzielać od kwestii wolnego handlu i 
dostępu produktów rybołówstwa ze 
Zjednoczonego Królestwa do rynku UE; 

Or. en

Poprawka 19
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że granice polityczne 
nie są w stanie zatrzymać ani ryb, ani 
zanieczyszczeń, które będą się dalej 
przemieszczać po wszystkich basenach 
morskich, ponieważ ekosystemy są ze sobą 
powiązane;

Or. en

Poprawka 20
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli nadal będą 
zapewniać wzajemny dostęp do wód i 
zasobów w celu podtrzymania 
dotychczasowej działalności połowowej 
oraz określą wspólne, spójne i stabilne 
zasady i przepisy, umożliwiając otwarty 
dostęp produktów rybołówstwa i 
akwakultury do rynków bez powodowania 
napięć gospodarczych czy społecznych 
poprzez niezrównoważoną konkurencję; 
nalega, aby umowa o handlu zawierała 
klauzulę zabezpieczającą, zgodnie z którą 
każde naruszenie postanowień o 
wzajemnym dostępie do wód i zasobów 
prowadziłoby do zawieszenia 
preferencyjnych ceł na towary ze 
Zjednoczonego Królestwa na rynku UE;

Or. en

Poprawka 21
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli nadal będą 
zapewniać wzajemny dostęp do wód i 
zasobów rybołówstwa oraz określą 
wspólne, spójne, jasne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

Or. en

Poprawka 22
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając dostęp produktów 
rybołówstwa i akwakultury do rynków w 
sposób korzystny dla obu stron;

Or. en

Poprawka 23
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny i równy dostęp rybaków do wód 
i zasobów oraz określą wspólne, spójne i 
stabilne zasady i przepisy, umożliwiając 
otwarty dostęp produktów rybołówstwa i 
akwakultury do rynków bez powodowania 
napięć gospodarczych czy społecznych 
poprzez niezrównoważoną konkurencję;

Or. en

Poprawka 24
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
dotychczasowy wzajemny dostęp do wód i 
zasobów oraz określą wspólne, spójne i 
stabilne zasady i przepisy, umożliwiając 
wzajemny i otwarty dostęp produktów 
rybołówstwa i akwakultury do rynków bez 
powodowania napięć gospodarczych czy 
społecznych poprzez niezrównoważoną 
konkurencję;

Or. en

Poprawka 25
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka
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2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli utrzymają 
wzajemny dostęp do wód i zasobów oraz 
określą wspólne, spójne i stabilne zasady i 
przepisy, umożliwiając otwarty dostęp 
produktów rybołówstwa i akwakultury do 
rynków bez powodowania napięć 
gospodarczych czy społecznych poprzez 
niezrównoważoną konkurencję;

2. przypomina, że obie strony osiągną 
największe korzyści, jeśli będą chronić i 
odtwarzać wszystkie wspólne ekosystemy, 
utrzymają wzajemny dostęp do wód i 
zasobów oraz określą wspólne, spójne i 
stabilne zasady i przepisy, umożliwiając 
otwarty dostęp produktów rybołówstwa i 
akwakultury do rynków bez powodowania 
napięć gospodarczych czy społecznych 
poprzez niezrównoważoną konkurencję;

Or. en

Poprawka 26
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że krajowe 
prawodawstwo Zjednoczonego Królestwa 
dotyczące rybołówstwa w wodach 
terytorialnych tego kraju, nad którym 
trwają obecnie dyskusje, jest ważne z 
punktu widzenia jego wpływu na wspólne 
stada;

Or. en

Poprawka 27
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że porozumienie w sprawie 
przyszłych stosunków między UE a 
Zjednoczonym Królestwem nie może 
wykluczać możliwości zawierania umów 
dwustronnych przez państwa 
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członkowskie i Zjednoczone Królestwo;

Or. en

Poprawka 28
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że w projekcie 
porozumienia należy zawrzeć podział 
procentowy stosowany obecnie do stad, z 
których obie strony będą korzystać 
wspólnie, w załączniku FISH-2 (Przydział 
uprawnień do połowów) zgodnie z 
obowiązującą zasadą względnej 
stabilności.  Fakt, że miejsce na podział 
procentowy stad, z których obie strony 
będą korzystać wspólnie, pozostawiono 
puste, można by postrzegać jako 
początkowe ustępstwo na rzecz 
Zjednoczonego Królestwa w postaci 
obniżenia celów określonych w obecnym 
mandacie; 

Or. en

Poprawka 29
Manuel Bompard

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o najlepsze dostępne ekspertyzy 
naukowe i przestrzeganie zasad WPRyb, 
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połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

takich jak zapisanie w prawie celu 
zapewnienia, by eksploatacja żywych 
biologicznych zasobów morskich 
prowadziła do odbudowy i utrzymania 
populacji odławianych gatunków powyżej 
poziomów, które mogą zapewnić 
maksymalny podtrzymywalny połów, oraz 
środków technicznych, które przyczyniły 
się dotychczas do poprawy stanu stad ryb z 
korzyścią dla flot zarówno państw 
członkowskich UE, jak i Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 30
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych 
zgodnie z zasadą względnej stabilności; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, celów wieloletnich planów 
zarządzania, zwłaszcza dotyczących Morza 
Północnego i wód zachodnich, oraz 
środków technicznych, które przyczyniły 
się dotychczas do poprawy stanu stad ryb z 
korzyścią dla flot zarówno państw 
członkowskich UE, jak i Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 31
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares
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Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, środków technicznych i 
regionalnych narzędzi zarządzania, takich 
jak wieloletnie plany dotyczące różnych 
basenów morskich, które przyczyniły się 
dotychczas do poprawy stanu stad ryb z 
korzyścią dla flot zarówno państw 
członkowskich UE, jak i Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 32
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa strony do utrzymania 
dotychczasowych udziałów kwotowych 
oraz stabilnego i stałego podziału praw 
połowowych; podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en
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Poprawka 33
Bert-Jan Ruissen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa do utrzymania 
dotychczasowego podziału praw 
połowowych; podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en

Poprawka 34
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, środków technicznych i dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej, 
które przyczyniły się dotychczas do 
poprawy stanu stad ryb z korzyścią dla flot 
zarówno państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

Or. en
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Poprawka 35
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad WPRyb, 
takich jak maksymalny podtrzymywalny 
połów, i środków technicznych, które 
przyczyniły się dotychczas do poprawy 
stanu stad ryb z korzyścią dla flot zarówno 
państw członkowskich UE, jak i 
Zjednoczonego Królestwa;

3. wzywa do utrzymania stabilnego i 
stałego podziału praw połowowych; 
podkreśla również znaczenie 
długofalowego gospodarowania zasobami 
w oparciu o przestrzeganie zasad, takich 
jak maksymalny podtrzymywalny połów, i 
środków technicznych, które przyczyniły 
się dotychczas do poprawy stanu stad ryb z 
korzyścią dla flot zarówno państw 
członkowskich UE, jak i Zjednoczonego 
Królestwa;

Or. en

Poprawka 36
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że Zjednoczone 
Królestwo było zaangażowane w 
przygotowanie i wdrażanie wieloletnich 
planów dotyczących każdego basenu 
morskiego, w szczególności Morza 
Północnego i wód zachodnich; zaznacza, 
że plany te sporządzono z uwzględnieniem 
ówczesnych państw członkowskich, w tym 
Zjednoczonego Królestwa, a ustanowione 
cele bazują na najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej i WPRyb;

Or. en
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Poprawka 37
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Ivo Hristov, Nicolás González 
Casares

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. przypomina, że pełne wdrożenie 
WPRyb przyniosło istotne pozytywne 
wyniki pod względem zarówno 
zwiększenia liczby stad eksploatowanych 
zgodnie z zasadą maksymalnego 
podtrzymywalnego połowu, jak i wkładu 
planów wieloletnich w biologiczną i 
gospodarczą zrównoważoność 
przynoszącą korzyści społecznościom 
rybackim;

Or. en

Poprawka 38
Pierre Karleskind, Søren Gade, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Stéphanie Yon-
Courtin

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że porozumienie musi 
zagwarantować wzajemność, brak 
dyskryminacji i proporcjonalność środków 
technicznych czy morskich obszarów 
chronionych oraz to, że nie będą one de 
facto sposobem na uniemożliwienie 
statkom UE dostępu do wód 
Zjednoczonego Królestwa;  podkreśla, że 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
rybacy europejscy, powinni uczestniczyć w 
zarządzaniu powstającymi morskimi 
obszarami chronionymi i w ich 
monitorowaniu zgodnie z zaleceniami 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody; 
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uważa, że porozumienie nie może 
prowadzić do obniżenia norm 
środowiskowych i społecznych UE;

Or. en

Poprawka 39
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję, aby dodała 
przepisy o zapobieganiu nielegalnej, 
nieraportowanej i nieuregulowanej 
działalności połowowej na wodach Unii i 
Zjednoczonego Królestwa oraz o 
zwalczaniu takiej działalności; 

Or. en

Poprawka 40
Grace O'Sullivan
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla potrzebę stworzenia 
publicznej bazy danych statków UE i 
Zjednoczonego Królestwa, które będą 
prowadzić połowy na mocy przyszłego 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 41
Pierre Karleskind, Søren Gade, Izaskun Bilbao Barandica, Catherine Chabaud, 
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Fredrick Federley, Jan Huitema, Stéphanie Yon-Courtin

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. nalega, aby produkty rybołówstwa 
i akwakultury ze Zjednoczonego 
Królestwa przywożone na rynek 
wewnętrzny musiały spełniać te same 
normy środowiskowe, społeczne, sanitarne 
i fitosanitarne co unijne produkty 
rybołówstwa i akwakultury, aby zapewnić 
równe traktowanie produktów 
rybołówstwa i akwakultury ze 
Zjednoczonego Królestwa i z UE oraz 
ochronę europejskich konsumentów;

Or. en

Poprawka 42
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału Zjednoczonego 
Królestwa w gromadzeniu danych i 
naukowej ocenie zasobów; wzywa obie 
strony do kontynuowania aktywnej i 
lojalnej współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału obu stron w 
gromadzeniu danych i naukowej ocenie 
zasobów; wzywa obie strony do 
kontynuowania aktywnej współpracy w 
zakresie kontroli rybołówstwa i zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów (NNN);

Or. en

Poprawka 43
Grace O'Sullivan
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału Zjednoczonego 
Królestwa w gromadzeniu danych i 
naukowej ocenie zasobów; wzywa obie 
strony do kontynuowania aktywnej i 
lojalnej współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe jako podstawa 
przyszłych decyzji dotyczących uprawnień 
do połowów we wszystkich wspólnych 
basenach morskich oraz gwarancje stałego 
udziału Zjednoczonego Królestwa w 
gromadzeniu danych i naukowej ocenie 
zasobów; wzywa obie strony do 
kontynuowania aktywnej i lojalnej 
współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

Or. en

Poprawka 44
Bert-Jan Ruissen, Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału Zjednoczonego 
Królestwa w gromadzeniu danych i 
naukowej ocenie zasobów; wzywa obie 
strony do kontynuowania aktywnej i 
lojalnej współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

4. podkreśla, że w ramach wspólnego 
zarządzania rybołówstwem niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału Zjednoczonego 
Królestwa w gromadzeniu danych i 
naukowej ocenie zasobów; wzywa obie 
strony do kontynuowania aktywnej i 
lojalnej współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

Or. en
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Poprawka 45
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy konsultacji, 
wspólne podejście naukowe oraz 
gwarancje stałego udziału Zjednoczonego 
Królestwa w gromadzeniu danych i 
naukowej ocenie zasobów; wzywa obie 
strony do kontynuowania aktywnej i 
lojalnej współpracy w zakresie kontroli 
rybołówstwa i zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

4. podkreśla, że niezbędne są 
odpowiednie mechanizmy współpracy i 
konsultacji, wspólne podejście naukowe 
oraz gwarancje stałego udziału 
Zjednoczonego Królestwa w gromadzeniu 
danych i naukowej ocenie zasobów; 
wzywa obie strony do kontynuowania 
aktywnej i lojalnej współpracy w zakresie 
kontroli rybołówstwa i zwalczania 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów (NNN);

Or. en

Poprawka 46
Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Clara Aguilera, 
Nicolás González Casares

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zauważa, że Zjednoczone 
Królestwo zamierza negocjować oddzielne 
porozumienie ramowe w sprawie 
rybołówstwa z Norwegią; przypomina, że 
Norwegia jest członkiem Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG) i stroną 
europejskiej umowy o wolnym handlu, co 
pod względem dostępu m.in. do rynku UE 
wiąże się z prawami i obowiązkami 
dotyczącymi sektora i produktów 
rybołówstwa

Or. en
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Poprawka 47
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie zawarcia w 
umowie odniesienia do obowiązku 
współpracy państw przybrzeżnych, co 
przewiduje prawo międzynarodowe, 
ponieważ taka współpraca jest kluczowa 
pod względem środków zarządzania 
rybołówstwem i zrównoważonego 
charakteru wspólnych zasobów;

Or. en

Poprawka 48
Ivo Hristov, Predrag Fred Matić, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. jest zaniepokojony, że Irlandia, 
Zjednoczone Królestwo, Dania (w imieniu 
Wysp Owczych) i Islandia nadal nie 
znalazły zadowalającego wszystkie strony 
rozwiązania sprawy wysepki Rockall, 
która od kilkudziesięciu lat powoduje 
napięcia dwustronne i wielostronne 
również w kwestii dostępu do zasobów 
rybnych na tym obszarze;

Or. en

Poprawka 49
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponadto uważa, że postanowienia 
każdej umowy w sprawie połowów 
powinny przewidywać mechanizmy 
rozstrzygania sporów w ramach ogólnego 
zarządzania przyszłymi stosunkami między 
UE a Zjednoczonym Królestwem.

5. uważa, że postanowienia każdej 
umowy w sprawie połowów powinny 
przewidywać mechanizmy rozstrzygania 
sporów i działania naprawcze w ramach 
ogólnego zarządzania przyszłymi 
stosunkami między UE a Zjednoczonym 
Królestwem.

Or. en

Poprawka 50
João Ferreira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. ponadto uważa, że postanowienia 
każdej umowy w sprawie połowów 
powinny przewidywać mechanizmy 
rozstrzygania sporów w ramach ogólnego 
zarządzania przyszłymi stosunkami między 
UE a Zjednoczonym Królestwem.

5. ponadto uważa, że postanowienia 
każdej umowy w sprawie połowów 
powinny przewidywać mechanizmy 
rozstrzygania sporów w ramach ogólnego 
zarządzania przyszłymi stosunkami między 
państwami członkowskimi UE a 
Zjednoczonym Królestwem.

Or. en

Poprawka 51
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że kryzys związany z 
koronawirusem, czy pandemia COVID-
19, zakłócił normalny przebieg negocjacji 
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między Zjednoczonym Królestwem a UE; 
w tych okolicznościach wzywa wspólny 
komitet do jak najszybszego podjęcia 
decyzji o ewentualnym przedłużeniu 
okresu przejściowego zgodnie z art. 132 
umowy o wystąpieniu;

Or. en

Poprawka 52
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że obecny kontekst kryzysu 
w wyniku pandemii COVID-19 nie sprzyja 
wynegocjowaniu porozumienia w 
ustalonym ambitnie terminie; dlatego 
apeluje do stron o elastyczność 
umożliwiającą w razie potrzeby 
przedłużenie okresu przejściowego oraz o 
zagwarantowanie pewności prawa;

Or. en

Poprawka 53
Clara Aguilera, Nicolás González Casares, Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro, Carmen 
Avram, Ivo Hristov, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Pietro Bartolo

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że jeśli zostanie uzgodnione 
przedłużenie okresu przejściowego, trzeba 
będzie odpowiednio wydłużyć 
obowiązywanie obecnego podziału TAC i 
kwot, aby zapewnić sektorowi rybołówstwa 
pewność prawa;
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Or. en

Poprawka 54
Nicolás González Casares, Clara Aguilera, Predrag Fred Matić, Ivo Hristov, Isabel 
Carvalhais, Carmen Avram, Giuseppe Ferrandino, Manuel Pizarro

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. apeluje jednak do Komisji i państw 
członkowskich, aby przygotowały się na 
każdy scenariusz, zarówno na 
przedłużenie okresu przejściowego, jak i 
na brak porozumienia, oraz aby 
opracowały środki niezbędne do 
wspierania sektora i odpowiednie ramy 
regulacyjne w obu scenariuszach;

Or. en

Poprawka 55
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy, Gabriel Mato, Annie Schreijer-
Pierik, Peter van Dalen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. na koniec wzywa strony negocjacji 
do dołożenia wszelkich starań, by jak 
najszybciej uzgodnić postanowienia 
dotyczące rybołówstwa, które znajdą się w 
porozumieniu między Zjednoczonym 
Królestwem a UE, tak aby można je było 
wykorzystać do określenia uprawnień do 
połowów na pierwszy rok po okresie 
przejściowym.

Or. en


