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Amendement 1
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 208 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie inzake beleidscoherentie voor 
ontwikkeling,

Or. en

Amendement 2
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het strategische beleidskader en 
stappenplan voor de blauwe economie van 
de Seychellen: De toekomst in kaart 
brengen (2018-2030),

Or. en

Amendement 3
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het advies van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking,

Or. en
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Amendement 4
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Visum 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het verslag van de 21e zitting van 
de Werkgroep van de IOTC inzake 
tropische tonijn in Donostia-San 
Sebastian (Spanje), van 21 t/m 26 oktober 
2019,

Or. en

Amendement 5
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat de Commissie en 
de regering van de Seychellen hebben 
onderhandeld over een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij (PODV EU‑Seychellen) 
en een protocol tot uitvoering voor een 
periode van zes jaar;

A. overwegende dat de Commissie en 
de regering van de Seychellen hebben 
onderhandeld over een nieuwe 
partnerschapsovereenkomst inzake 
duurzame visserij (PODV EU‑Seychellen) 
en een protocol tot uitvoering voor een 
periode van zes jaar; overwegende dat de 
PODV EU‑Seychellen de belangrijkste 
tonijnovereenkomst van de EU is qua 
vangstvolume;

Or. es

Amendement 6
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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A bis. overwegende dat de financiële 
bijdrage van de EU in totaal 58,2 miljoen 
EUR bedraagt, waarvan 31,8 miljoen 
EUR aan EU-financiering en 
26,4 miljoen EUR aan heffingen die de 
scheepseigenaren betalen voor 
vangstmogelijkheden voor 40 vaartuigen 
voor de tonijnvisserij met de ringzegen, 
8 vaartuigen voor de visserij met de 
drijvende beug en ondersteunende 
vaartuigen, overeenkomstig de 
desbetreffende resoluties van de IOTC;

Or. es

Amendement 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de PODV EU-
Seychellen in het algemeen tot doel heeft 
duurzame visserij te bevorderen en de 
regels vast te stellen voor de toegang van 
vissersvaartuigen van de Unie tot de 
visserijzone van de Seychellen;

B. overwegende dat de PODV EU-
Seychellen in het algemeen tot doel heeft 
om in het belang van beide partijen 
duurzame visserij te bevorderen en de 
regels vast te stellen voor de toegang van 
vissersvaartuigen van de Unie tot de 
visserijzone van de Seychellen; 
overwegende dat het nieuwe protocol op 
basis van de beste wetenschappelijke 
kennis en adviezen en de resoluties en 
aanbevelingen van de IOTC 
vangstmogelijkheden toekent aan 
EU-vaartuigen, binnen de grenzen van 
het beschikbare overschot;

Or. es

Amendement 8
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging B
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Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de PODV EU-
Seychellen in het algemeen tot doel heeft 
duurzame visserij te bevorderen en de 
regels vast te stellen voor de toegang van 
vissersvaartuigen van de Unie tot de 
visserijzone van de Seychellen;

B. overwegende dat de PODV EU-
Seychellen in het algemeen tot doel heeft 
duurzame visserij te bevorderen en de 
regels vast te stellen voor de toegang van 
vissersvaartuigen van de Unie tot de 
visserijzone van de Seychellen, zodat 
toegang wordt verleend tot het passende 
deel van het overschot van de levende 
mariene rijkdommen;

Or. es

Amendement 9
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat in het nieuwe 
protocol vangstmogelijkheden in de 
Seychelse visserijzone aan vaartuigen van 
de EU worden toegekend op grond van 
het beste beschikbare wetenschappelijke 
advies en de resoluties en aanbevelingen 
van de Commissie voor de tonijnvisserij in 
de Indische Oceaan (IOTC), en binnen de 
grenzen van het beschikbare overschot;

Or. en

Amendement 10
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de verplichtingen 
van de EU overeenkomstig internationale 

C. overwegende dat PODV’s de meest 
transparante visserijovereenkomsten ter 
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overeenkomsten, met name de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (SDG’s), in het 
bijzonder SDG’s 14 en 10, ook in het kader 
van de PODV moeten worden 
ondersteund; overwegende dat alle EU-
acties, met inbegrip van de sluiting van de 
PODV, aan die doelstellingen moeten 
bijdragen;

wereld zijn en een geavanceerd en solide 
juridisch kader vormen waarbinnen de 
EU-vloot opereert; overwegende dat de 
EU-vloot strenge sociale, milieu- en 
regelgevingsnormen hanteert; 
overwegende dat de verplichtingen van de 
EU overeenkomstig internationale 
overeenkomsten, met name de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (SDG’s), in het 
bijzonder SDG’s 14 en 10, in het kader van 
de PODV EU-Seychellen worden 
ondersteund; overwegende dat alle EU-
acties, met inbegrip van de sluiting van de 
PODV, aan die doelstellingen moeten 
bijdragen;

Or. es

Amendement 11
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de verplichtingen 
van de EU overeenkomstig internationale 
overeenkomsten, met name de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (SDG’s), in het 
bijzonder SDG’s 14 en 10, ook in het kader 
van de PODV moeten worden 
ondersteund; overwegende dat alle EU-
acties, met inbegrip van de sluiting van de 
PODV, aan die doelstellingen moeten 
bijdragen;

C. overwegende dat de verplichtingen 
van de EU overeenkomstig internationale 
overeenkomsten, met name de 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de Verenigde Naties (SDG’s), in het 
bijzonder SDG’s 14 en 10, ook in het kader 
van de PODV worden ondersteund; 
overwegende dat alle EU-acties, met 
inbegrip van de sluiting van de PODV, aan 
die doelstellingen moeten bijdragen;

Or. en

Amendement 12
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
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Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat de PODV’s de 
meest transparante 
visserijovereenkomsten ter wereld zijn die 
voorzien in een verfijnd en robuust 
wetgevingskader waarbinnen de EU-vloot 
actief is;

Or. en

Amendement 13
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat met de 
overeenkomst nauwere economische, 
financiële en wetenschappelijke 
samenwerking tussen de EU en de 
Seychellen wordt bevorderd om tot 
duurzame visserij te komen; 

Or. hr

Amendement 14
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C ter. overwegende dat de EU-vloot 
voldoet aan hoge normen op het gebied 
van sociale en ecologische duurzaamheid 
en naleving;

Or. en
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Amendement 15
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quater. overwegende dat wanneer 
de EU niet in de exclusieve economische 
zone van een derde land aanwezig is, het 
overschot van bestanden wordt 
geëxploiteerd door andere vloten die vaak 
lage of geen sociale of ecologische 
duurzaamheidsnormen hanteren en die 
goedkope en niet-duurzame producten op 
de EU-markt brengen;

Or. en

Amendement 16
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C quinquies. overwegende dat non-
discriminatie tussen de verschillende 
vloten die in de wateren van een derde 
land vissen waarmee de EU een 
overeenkomst heeft gesloten, een 
fundamenteel beginsel is dat bijdraagt tot 
duurzame visserij;

Or. en

Amendement 17
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C sexies. overwegende dat de 
PODV’s eveneens zorgen voor coherentie 
tussen de beginselen van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en de 
verbintenissen in het kader van andere 
Europese beleidslijnen (duurzame 
exploitatie van de visbestanden van derde 
landen, bestrijding van illegale, 
ongemelde en ongereglementeerde visserij 
(IOO-visserij), integratie van de 
partnerlanden in de wereldeconomie, 
bijdragen tot een op alle fronten 
duurzame ontwikkeling en een beter 
politiek en financieel visserijbeheer);

Or. en

Amendement 18
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C septies. overwegende dat daarnaast 
wordt beoogd om in het belang van beide 
partijen de samenwerking tussen de 
Europese Unie en de Republiek der 
Seychellen te verstevigen teneinde een 
duurzaam visserijbeleid te bevorderen en 
de visbestanden in de Seychelse 
visserijzone en de Indische Oceaan op 
verantwoorde wijze te exploiteren; 
overwegende dat deze samenwerking ook 
zal bijdragen tot de bevordering van 
behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de 
visserij;

Or. en

Amendement 19
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Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C octies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C octies. overwegende dat de 
vernieuwing van het protocol zou 
bijdragen tot een betere monitoring, 
controle en bewaking en tot een beter 
visserijbeheer in de regio;

Or. en

Amendement 20
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C nonies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C nonies. overwegende dat het voor 
de EU van belang is een instrument in 
stand te houden dat een diepgaande 
sectorale samenwerking mogelijk maakt 
met een belangrijke speler op het gebied 
van oceaangovernance op subregionaal 
niveau, gezien de omvang van het onder 
zijn jurisdictie vallende visserijgebied; 
overwegende dat nauwere betrekkingen 
met de Seychellen ook van belang zijn om 
allianties aan te gaan in het kader van de 
IOTC;

Or. en

Amendement 21
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging C decies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

C decies. overwegende dat de 
Seychellen profiteren van specifieke 
sectorale steun die voorziet in meerjarige 
financieringsmogelijkheden;

Or. en

Amendement 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de visserij, met 
inbegrip van de tonijnvisserij, een 
belangrijke sector is van de economie van 
de Seychellen en van cruciaal belang is 
voor de economische ontwikkeling en de 
voedselzekerheid van het land, en dat 
gezonde bestanden essentieel zijn voor de 
stabiliteit van de visserij op de lange 
termijn;

D. overwegende dat de Seychellen het 
operationele en logistieke centrum voor de 
tonijnvisserij in de Indische Oceaan zijn; 
overwegende dat de visserij, met inbegrip 
van de tonijnvisserij, een belangrijke sector 
is van de economie van de Seychellen en 
van cruciaal belang is voor de economische 
ontwikkeling en de voedselzekerheid van 
het land, en dat gezonde bestanden 
essentieel zijn voor de stabiliteit van de 
visserij op de lange termijn; overwegende 
dat het voor de EU van belang is om een 
instrument in stand te houden dat een 
diepgaande sectorale samenwerking 
mogelijk maakt met de Seychellen, een 
belangrijke speler op het gebied van 
oceaangovernance op subregionaal 
niveau, gezien de omvang van het onder 
hun jurisdictie vallende visserijgebied; 
overwegende dat het aanknopen van 
nauwere betrekkingen met de Seychellen 
ook zal helpen om allianties te bouwen in 
het kader van de IOTC;

Or. es

Amendement 23
Izaskun Bilbao Barandica
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Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de visserij, met 
inbegrip van de tonijnvisserij, een 
belangrijke sector is van de economie van 
de Seychellen en van cruciaal belang is 
voor de economische ontwikkeling en de 
voedselzekerheid van het land, en dat 
gezonde bestanden essentieel zijn voor de 
stabiliteit van de visserij op de lange 
termijn;

D. overwegende dat de visserij, met 
inbegrip van de tonijnvisserij door EU-
vaartuigen in het kader van deze 
overeenkomst, een belangrijke sector is 
van de economie van de Seychellen en van 
cruciaal belang is voor de economische 
ontwikkeling en de banencreatie in het 
land, en dat duurzame bestanden essentieel 
zijn voor de stabiliteit van de visserij op de 
lange termijn;

Or. es

Amendement 24
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de visserijvloot 
van de Seychellen, met inbegrip van de 
ambachtelijke component, zich richt op 
tonijnsoorten, wat betekent dat de 
internationale vloot die aanwezig is in de 
wateren van de Seychellen direct 
concurreert met de lokale vloot;

Or. en

Amendement 25
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement
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E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen; overwegende dat daartoe 
gedurende de hele looptijd van de PODV 
moet worden voorzien in systematische 
raadpleging van de vertegenwoordigers 
van de plaatselijke visserijsector, met 
inbegrip van zijn ambachtelijke sector;

Or. fr

Amendement 26
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
met name de ambachtelijke visserij, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 27
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de PODV moet E. overwegende dat de PODV 
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bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde behoorlijke arbeidsvoorwaarden, 
voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit 
op lange termijn voor de bevolking van de 
Seychellen te waarborgen;

Or. es

Amendement 28
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

E. overwegende dat de PODV moet 
blijven bijdragen tot de duurzame 
ontwikkeling van de visserijsector van de 
Seychellen, teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

Or. es

Amendement 29
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat de PODV moet 
bijdragen tot de duurzame ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen, 
teneinde voedselzekerheid en 
voedselsoevereiniteit op lange termijn voor 
de bevolking van de Seychellen te 
waarborgen;

E. overwegende dat de PODV ook 
bedoeld is om bij te dragen tot de 
duurzame ontwikkeling van de 
visserijsector van de Seychellen, teneinde 
voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit 
op lange termijn voor de bevolking van de 
Seychellen te waarborgen;

Or. en
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Amendement 30
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de EU-
tonijnvisserijvaartuigen die in de periode 
tussen 2014 en 2017 in het kader van de 
overeenkomst actief waren, ongeveer 
22 % van hun regionale tonijnvangst aan 
de conservenfabriek Indian Ocean Tuna 
(IOT) hebben geleverd (tegen de 
internationale marktprijs);

Or. es

Amendement 31
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat de 
beschikbaarheid van accurate en 
betrouwbare gegevens een van de 
basisvoorwaarden is om tot duurzame 
visserij te komen;

Or. hr

Amendement 32
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement
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G bis. overwegende dat de overbevissing 
van het geelvintonijnbestand te wijten is 
de te grote visserij-inspanning voor deze 
soort, maar ook aan het massale gebruik 
van niet-duurzame visserijmethoden zoals 
FAD’s, die de normale voortplanting van 
het bestand verhinderen en een 
belangrijke bron van verontreiniging van 
de zee zijn;

Or. fr

Amendement 33
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat de 
klimaatverandering naar verwachting een 
negatief effect zal hebben op de 
verschillende tonijnpopulaties in de 
Indische Oceaan;

Or. en

Amendement 34
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat het 
wetenschappelijk comité van de IOTC in 
2015 heeft aanbevolen de vangst van 
geelvintonijn met 20 % te verminderen; 
overwegende dat deze aanbeveling niet is 
uitgevoerd; overwegende dat het comité in 
2018 zijn aanbeveling heeft herhaald om 
de vangst van geelvintonijn te 

H. overwegende dat het 
wetenschappelijk comité van de IOTC in 
2015 heeft aanbevolen de vangst van 
geelvintonijn met 20 % te verminderen; 
overwegende dat deze aanbeveling niet 
naar behoren is uitgevoerd; overwegende 
dat het comité in 2018 zijn aanbeveling 
heeft herhaald om de vangst van 
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verminderen, zodat de biomassa weer een 
duurzaam niveau bereikt;

geelvintonijn te verminderen, zodat de 
biomassa weer een duurzaam niveau 
bereikt; overwegende dat het nieuwe 
protocol de monitoring, de controle en de 
bewaking zal helpen versterken en de 
governance van de visserij in de regio zal 
helpen verbeteren;

Or. es

Amendement 35
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de Europese 
vissersvaartuigen die in de wateren van de 
Seychellen actief zijn, zich voornamelijk 
richten op dezelfde soorten als de 
plaatselijke – met name ambachtelijke – 
vissersvaartuigen, en dat deze laatste 
bijgevolg te lijden hebben onder 
overbevissing van bepaalde bestanden, 
waardoor die uitgeput raken en de 
kwaliteit ervan achteruitgaat;

Or. fr

Amendement 36
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in het 
strategische beleidskader voor de blauwe 
economie van de Seychellen voor de 
periode 2018-2030 wordt gewezen op de 
prioriteiten van de Seychellen op het 
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gebied van voedselzekerheid, 
beroepsopleiding, beschermde mariene 
gebieden en de versterking van regionale 
partnerschappen;

Or. en

Amendement 37
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de bestrijding van 
illegale, ongemelde en 
ongereglementeerde visserij een van de 
basisvoorwaarden is om tot duurzame 
visserij te komen;

Or. hr

Amendement 38
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Overweging H ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H ter. overwegende dat in nr. 1093 van 
FAO-circulaire voor visserij en 
aquacultuur over “De waarde van de 
Afrikaanse visserij” uit 2014 te lezen is 
dat de toegevoegde waarde van 
visserijovereenkomsten voor lokale 
economieën veel kleiner is dan de 
toegevoegde waarde van vangsten op zee 
die worden binnengehaald door 
vaartuigen uit deze Afrikaanse landen;

Or. en
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Amendement 39
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat in het vorige 
protocol de door scheepseigenaren te 
betalen vergoeding per ton gevangen tonijn 
is verhoogd van 55 EUR tot 75 EUR en dat 
het nieuwe protocol voorziet in een 
verhoging van 80 EUR per ton in 2020 tot 
85 EUR per ton in een periode van zes jaar;

I. overwegende dat de financiële 
bijdrage van de EU aan de Seychellen in 
het kader van de PODV 5,3 miljoen EUR 
per jaar bedraagt; overwegende dat een 
aanzienlijk deel van deze bijdrage, 
namelijk 2,8 miljoen EUR per jaar, 
specifiek bestemd is voor het bevorderen 
van een duurzaam visserijbeheer op de 
Seychellen en voor het ondersteunen van 
de ontwikkeling van de kleinschalige 
visserij; overwegende dat in het vorige 
protocol de door scheepseigenaren te 
betalen vergoeding per ton gevangen tonijn 
is verhoogd van 55 EUR tot 75 EUR en dat 
het nieuwe protocol voorziet in een 
verhoging van 80 EUR per ton in 2020 tot 
85 EUR per ton in een periode van zes jaar; 
overwegende dat de totale waarde van de 
financiële bijdrage van de EU aan de 
Seychellen, met inbegrip van de door de 
EU-scheepseigenaren betaalde bijdrage, 
voor de gehele looptijd van het protocol op 
58,2 miljoen EUR wordt geraamd, 
hetgeen overeenkomt met 
9,7 miljoen EUR per jaar;

Or. es

Amendement 40
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat is gebleken dat 
een gedeelte van de sectorale steun die in 
het kader van de vorige 

J. overwegende dat de sectorale steun 
die in het kader van de vorige 
partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
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partnerschapsovereenkomst inzake visserij 
tussen de EU en de Seychellen is verleend, 
is gebruikt voor de financiering van 
infrastructuur die de buitenlandse vloot 
ten goede komt in plaats van de 
plaatselijke visserijsector, bijvoorbeeld de 
commerciële haven;

tussen de EU en de Seychellen is verleend, 
volgens het ex-postverslag heeft 
bijgedragen tot de verbetering van de 
kleinschalige visserijinfrastructuur, het 
beheer van het project voor de tonijnkade 
van Ile du Port, de versterking van het 
waarnemersprogramma, de heropstart 
van een nationaal 
ontwikkelingsprogramma voor de 
aquacultuur, de capaciteitsopbouw van 
het personeel en de verbetering van het 
VMS-systeem en het 
visserijmonitoringcentrum;

Or. es

Amendement 41
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat is gebleken dat 
een gedeelte van de sectorale steun die in 
het kader van de vorige 
partnerschapsovereenkomst inzake 
visserij tussen de EU en de Seychellen is 
verleend, is gebruikt voor de financiering 
van infrastructuur die de buitenlandse 
vloot ten goede komt in plaats van de 
plaatselijke visserijsector, bijvoorbeeld de 
commerciële haven;

J. overwegende dat de EU sinds 2018 
via de Europese Investeringsbank 
17,5 miljoen EUR aan leningen en 
subsidies heeft verstrekt voor de 
aanpassing en uitbreiding van Port 
Victoria, de grootste commerciële haven 
van de Seychellen; overwegende dat deze 
investeringen ten goede zijn gekomen aan 
het economische concurrentievermogen 
van de Seychellen, het scheppen van 
banen en de duurzame groei van alle 
sectoren van de lokale economie;

Or. es

Amendement 42
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Overweging K
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Ontwerpresolutie Amendement

K. overwegende dat een aantal 
vaartuigen die onder de vlag van de 
Seychellen varen, eigendom zijn van 
burgers of bedrijven uit de EU;

Schrappen

Or. es

Amendement 43
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de PODV EU-
Seychellen bij het voorzien in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen 
ervoor moet zorgen dat de visserijactiviteit 
van de EU-vloot strookt met de 
doelstellingen inzake duurzaamheid en 
milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt, hetgeen 
betekent dat EU-vaartuigen alleen 
overschotten van visbestanden mogen 
vangen, zoals berekend op basis van de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis en advies;

1. benadrukt dat de PODV EU-
Seychellen niet alleen in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen 
voorziet, maar ook een overeenkomst 
inzake duurzame en verantwoorde visserij 
is die EU-vaartuigen het passende deel 
van het overschot van de levende mariene 
rijkdommen toekent, alsook voorziet in 
wetenschappelijke samenwerking en het 
gebruik van de beste beschikbare 
wetenschappelijke adviezen op basis 
waarvan de partijen de statistieken over 
biologische instandhouding en milieu 
zullen uitwisselen die nodig zijn voor het 
beheer en de instandhouding van de 
levende mariene rijkdommen;

Or. es

Amendement 44
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de PODV EU- 1. benadrukt dat dankzij de PODV 
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Seychellen bij het voorzien in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen 
ervoor moet zorgen dat de visserijactiviteit 
van de EU-vloot strookt met de 
doelstellingen inzake duurzaamheid en 
milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt, hetgeen 
betekent dat EU-vaartuigen alleen 
overschotten van visbestanden mogen 
vangen, zoals berekend op basis van de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis en advies;

EU-Seychellen, waarin wordt voorzien in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen, 
de visserijactiviteit van de EU-vloot strookt 
met de doelstellingen inzake duurzaamheid 
en milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt; is van mening 
dat de vangsten van zowel de EU-
vaartuigen als van alle vaartuigen die in 
de wateren van de Seychellen vissen, 
gebaseerd moeten zijn op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en 
adviezen;

Or. en

Amendement 45
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. benadrukt dat de PODV EU-
Seychellen bij het voorzien in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen 
ervoor moet zorgen dat de visserijactiviteit 
van de EU-vloot strookt met de 
doelstellingen inzake duurzaamheid en 
milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt, hetgeen 
betekent dat EU-vaartuigen alleen 
overschotten van visbestanden mogen 
vangen, zoals berekend op basis van de 
beste beschikbare wetenschappelijke 
kennis en advies;

1. benadrukt dat de PODV EU-
Seychellen bij het voorzien in 
vangstmogelijkheden voor EU-vaartuigen 
ervoor zorgt dat de visserijactiviteit van de 
EU-vloot strookt met de doelstellingen 
inzake duurzaamheid en 
milieubescherming, en de mariene 
biodiversiteit niet schaadt; benadrukt 
voorts dat de vangsten van zowel de EU-
vaartuigen als van de rest van de vloot die 
in de wateren van de Seychellen vist, 
gebaseerd moeten zijn op de beste 
beschikbare wetenschappelijke kennis en 
adviezen;

Or. es

Amendement 46
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)



PE652.613v02-00 24/52 AM\1206866NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. benadrukt dat de visserijsector een 
aanzienlijk deel van de economie van de 
Seychellen voor zijn rekening neemt en 
essentieel is voor verdere economische 
ontwikkeling, werkgelegenheid en 
voedselzekerheid;

Or. hr

Amendement 47
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de POVD volledig in 
overeenstemming moet zijn met en moet 
bijdragen aan de instandhoudings- en 
beheersmaatregelen van de regionale 
organisaties waartoe de Republiek der 
Seychellen behoort, met name de IOTC;

2. benadrukt dat de POVD volledig in 
overeenstemming is met en bijdraagt aan 
de instandhoudings- en beheersmaatregelen 
van de regionale organisaties waartoe de 
Republiek der Seychellen behoort, en de 
resoluties en aanbevelingen van de IOTC 
onderschrijft;

Or. es

Amendement 48
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de PODV volledig in 
overeenstemming moet zijn met en moet 
bijdragen aan de instandhoudings- en 
beheersmaatregelen van de regionale 
organisaties waartoe de Republiek der 
Seychellen behoort, met name de IOTC;

2. benadrukt dat de PODV volledig in 
overeenstemming is met en bijdraagt aan 
de instandhoudings- en beheersmaatregelen 
van de regionale organisaties waartoe de 
Republiek der Seychellen behoort, met 
name de IOTC;



AM\1206866NL.docx 25/52 PE652.613v02-00

NL

Or. en

Amendement 49
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat de POVD volledig in 
overeenstemming moet zijn met en moet 
bijdragen aan de instandhoudings- en 
beheersmaatregelen van de regionale 
organisaties waartoe de Republiek der 
Seychellen behoort, met name de IOTC;

2. benadrukt dat de POVD volledig in 
overeenstemming is met en bijdraagt aan 
de instandhoudings- en beheersmaatregelen 
van de regionale organisaties waartoe de 
Republiek der Seychellen behoort, met 
name de IOTC;

Or. es

Amendement 50
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is ingenomen met het feit dat de 
Seychellen en de EU voornemens zijn hun 
samenwerking in de IOTC te versterken en 
moedigt de Commissie aan gezamenlijke 
voorstellen te doen voor de versterking van 
het toezicht en de controles;

3. is ingenomen met het feit dat de 
Seychellen en de EU voornemens zijn hun 
samenwerking in de IOTC te versterken en 
moedigt de Commissie aan gezamenlijke 
voorstellen te doen voor de versterking van 
het toezicht en de controles, alsmede voor 
de gevolgen van klimaatverandering voor 
tonijnbestanden in de Indische Oceaan;

Or. en

Amendement 51
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de POVD EU-
Seychellen verdere economische, 
financiële, technische en 
wetenschappelijke samenwerking tussen de 
EU en Kaapverdië op het gebied van 
duurzame visserij moet bevorderen, alsook 
een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzone van de 
Seychellen;

4. is van mening dat de POVD EU-
Seychellen verdere economische, 
financiële, technische en 
wetenschappelijke samenwerking tussen de 
EU en Kaapverdië op het gebied van 
duurzame visserij moet blijven bevorderen, 
alsook een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzone van de 
Seychellen, voortbouwend op de 
uitstekende samenwerking en bijdrage 
aan de regionale ontwikkeling van de 
kant van de EU-vloot;

Or. es

Amendement 52
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de PODV EU-
Seychellen verdere economische, 
financiële, technische en 
wetenschappelijke samenwerking tussen de 
EU en de Seychellen op het gebied van 
duurzame visserij moet bevorderen, alsook 
een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzone van de 
Seychellen;

4. is van mening dat de PODV EU-
Seychellen verdere economische, 
financiële, technische en 
wetenschappelijke samenwerking tussen de 
EU en de Seychellen op het gebied van 
duurzame visserij moet bevorderen, alsook 
een verantwoorde exploitatie van de 
visbestanden in de visserijzone van de 
Seychellen, waaronder de controle, 
bewaking en inspectie van 
visserijactiviteiten;

Or. en

Amendement 53
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5



AM\1206866NL.docx 27/52 PE652.613v02-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de visserijsector 
van de Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke component, niet bij de 
onderhandelingen betrokken is geweest; 
verzoekt de sector onmiddellijk bij de 
onderhandelingen te betrekken om ervoor 
te zorgen dat de belangen en de 
ontwikkeling van de visserijsector van de 
Seychellen niet worden ondermijnd door 
de PODV EU-Seychellen;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de visserijsector 
van de Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke sector, niet bij de 
onderhandelingen betrokken is geweest; 
verzoekt de sector onmiddellijk bij de 
onderhandelingen te betrekken om ervoor 
te zorgen dat de belangen en de 
ontwikkeling van de visserijsector van de 
Seychellen niet worden ondermijnd door 
de POVD EU-Seychellen;

Schrappen

Or. es

Amendement 55
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement
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5. betreurt het dat de visserijsector 
van de Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke sector, niet bij de 
onderhandelingen betrokken is geweest; 
verzoekt de sector onmiddellijk bij de 
onderhandelingen te betrekken om ervoor 
te zorgen dat de belangen en de 
ontwikkeling van de visserijsector van de 
Seychellen niet worden ondermijnd door 
de POVD EU-Seychellen;

5. vraagt dat de visserijsector van de 
Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke sector, in kennis wordt 
gesteld van de inhoud en de toepassing 
van de overeenkomst, zodat de dialoog 
tussen de partijen wordt verbeterd, om 
ervoor te zorgen dat de POVD EU-
Seychellen volledig wordt nageleefd, zodat 
de ontwikkeling van de sector wordt 
bevorderd en de traditionele lokale 
visserijactiviteiten niet worden verstoord;

Or. es

Amendement 56
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. betreurt het dat de visserijsector van 
de Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke sector, niet bij de 
onderhandelingen betrokken is geweest; 
verzoekt de sector onmiddellijk bij de 
onderhandelingen te betrekken om ervoor 
te zorgen dat de belangen en de 
ontwikkeling van de visserijsector van de 
Seychellen niet worden ondermijnd door 
de POVD EU-Seychellen;

5. betreurt het dat de visserijsector van 
de Seychellen, met inbegrip van zijn 
ambachtelijke sector, niet bij de 
onderhandelingen betrokken is geweest; 
verzoekt de sector onmiddellijk bij de 
onderhandelingen te betrekken en 
gedurende de hele looptijd van de PODV 
systematisch te raadplegen om ervoor te 
zorgen dat de belangen en de ontwikkeling 
van de visserijsector van de Seychellen niet 
worden ondermijnd door de POVD EU-
Seychellen;

Or. fr

Amendement 57
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement



AM\1206866NL.docx 29/52 PE652.613v02-00

NL

5 bis. hekelt het feit dat er tegen de zin 
van de overheid en de visserijsector van 
Mayotte parallelle onderhandelingen zijn 
gevoerd over het verlenen van 
toestemming aan acht vaartuigen van de 
Seychellen om in de wateren van Mayotte 
te blijven vissen;

Or. fr

Amendement 58
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de autoriteiten van de 
Seychellen om de deelname van lokale 
gemeenschappen en belanghebbenden in 
de visserijsector gedurende het hele 
onderhandelings- en uitvoeringsproces te 
verbeteren;

Or. en

Amendement 59
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. dringt erop aan dat de 
overeenkomst tussen de Europese Unie en 
de Seychellen waarbij vissersvaartuigen 
die de vlag van de Seychellen voeren, 
toegang krijgen tot de wateren en de 
mariene biologische rijkdommen van 
Mayotte, en die onder de jurisdictie van de 
Europese Unie valt, niet wordt verlengd 
en dat alle onderhandelingen over de 
voortzetting van deze overeenkomst 
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worden opgeschort;

Or. fr

Amendement 60
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het feit dat het protocol bij 
de POVD EU-Seychellen een verhoging 
van de vangstcapaciteit mogelijk zal 
maken, met een stabiel aantal toegestane 
zegenvisserijvaartuigen en een groter 
aantal vaartuigen met de drijvende beug, 
ondanks de lage benuttingsgraad van de 
capaciteit in het kader van de vorige 
overeenkomst, ondanks de 
wetenschappelijke aanbevelingen om de 
vangst van geelvintonijn te verminderen, 
en ondanks de oproep van de Seychellen 
om de visserijinspanning in de regio terug 
te dringen;

Schrappen

Or. es

Amendement 61
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het feit dat het protocol bij 
de PODV EU-Seychellen een verhoging 
van de vangstcapaciteit mogelijk zal 
maken, met een stabiel aantal toegestane 
zegenvisserijvaartuigen en een groter 
aantal vaartuigen met de drijvende beug, 
ondanks de lage benuttingsgraad van de 
capaciteit in het kader van de vorige 

Schrappen
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overeenkomst, ondanks de 
wetenschappelijke aanbevelingen om de 
vangst van geelvintonijn te verminderen, 
en ondanks de oproep van de Seychellen 
om de visserij-inspanning in de regio 
terug te dringen;

Or. en

Amendement 62
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. betreurt het feit dat het protocol bij 
de POVD EU-Seychellen een verhoging 
van de vangstcapaciteit mogelijk zal 
maken, met een stabiel aantal toegestane 
zegenvisserijvaartuigen en een groter 
aantal vaartuigen met de drijvende beug, 
ondanks de lage benuttingsgraad van de 
capaciteit in het kader van de vorige 
overeenkomst, ondanks de 
wetenschappelijke aanbevelingen om de 
vangst van geelvintonijn te verminderen, 
en ondanks de oproep van de Seychellen 
om de visserijinspanning in de regio terug 
te dringen;

6. neemt er nota van dat het protocol 
bij de POVD EU-Seychellen een verhoging 
van de vangstcapaciteit mogelijk zal 
maken, met een stabiel aantal toegestane 
zegenvisserijvaartuigen en een groter 
aantal vaartuigen met de drijvende beug, 
ondanks het feit dat niet alle 
mogelijkheden in het kader van de vorige 
overeenkomst zijn gebruikt, ondanks de 
wetenschappelijke aanbevelingen om de 
vangst van geelvintonijn te verminderen, 
en ondanks de oproep van de Seychellen 
om de visserijinspanning in de regio terug 
te dringen;

Or. es

Amendement 63
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
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voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende 
spoedmaatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de overbevissing van 
geelvintonijn door de EU-vloot;

voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan deze maatregelen om te 
zetten in EU-wetgeving; beveelt daarnaast 
aan dat hetzelfde niveau van naleving 
wordt gevraagd van alle vloten die in de 
wateren van de Seychellen actief zijn;

Or. en

Amendement 64
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende 
spoedmaatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de overbevissing van 
geelvintonijn door de EU-vloot;

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende 
spoedmaatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de overbevissing van 
geelvintonijn; beveelt bovendien aan dat 
hetzelfde niveau van naleving wordt geëist 
van de hele vloot die in de wateren van de 
Seychellen vist;

Or. es

Amendement 65
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 
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geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende 
spoedmaatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de overbevissing van 
geelvintonijn door de EU-vloot;

geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan om binnen het 
rechtskader de nodige maatregelen te 
nemen om een einde te maken aan de 
overbevissing van geelvintonijn door de 
EU-vloot;

Or. es

Amendement 66
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan aanvullende 
spoedmaatregelen te nemen om een einde 
te maken aan de overbevissing van 
geelvintonijn door de EU-vloot;

7. verzoekt om de tenuitvoerlegging 
van de door de IOTC aanbevolen 
maatregelen, met name de maatregelen 
voor het herstel van de 
geelvintonijnbestanden; dringt er bij de 
Commissie op aan de EU-vloot 
vangstlimieten voor geelvintonijn op te 
leggen die in overeenstemming zijn met 
die aanbevelingen;

Or. en

Amendement 67
Peter van Dalen

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. is bezorgd over de toestand van het 
overbeviste geelvintonijnbestand, en 
dringt er daarom bij de Commissie en de 
autoriteiten van de Seychellen op aan alle 
nodige maatregelen te nemen in 
overeenstemming met de aanbevelingen 
van de IOCT om de overbevissing een halt 
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toe te roepen en verder samen te werken 
in de strijd tegen IOO-visserij;

Or. en

Amendement 68
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de noodzaak om de 
selectiviteit te verbeteren met het oog op 
een sterke vermindering van de bijvangst 
van kwetsbare soorten en jonge 
exemplaren, teneinde de duurzaamheid van 
de visbestanden op de lange termijn te 
waarborgen;

8. benadrukt de noodzaak om de 
selectiviteit te verbeteren met het oog op 
een sterke vermindering van de bijvangst 
van kwetsbare soorten en jonge 
exemplaren, teneinde de duurzaamheid van 
de visbestanden op de lange termijn te 
waarborgen; vraagt dat het gebruik van 
niet-duurzame visserijmethoden zoals 
FAD’s snel en drastisch wordt 
verminderd; is van mening dat het 
gebruik van FAD’s als visserijmethode op 
middellange termijn moet worden 
verboden;

Or. fr

Amendement 69
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. benadrukt de noodzaak om de 
selectiviteit te verbeteren met het oog op 
een sterke vermindering van de bijvangst 
van kwetsbare soorten en jonge 
exemplaren, teneinde de duurzaamheid van 
de visbestanden op de lange termijn te 

8. benadrukt de noodzaak om de 
selectiviteit te verbeteren met het oog op 
een sterke vermindering van de bijvangst 
en ongewenste vangsten van alle soorten, 
met name van kwetsbare soorten en jonge 
exemplaren, teneinde de duurzaamheid van 
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waarborgen; de visbestanden op de lange termijn te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 70
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is verheugd dat er is voldaan aan 
het vereiste krachtens het protocol dat 
EU-vaartuigen voor de tonijnvisserij met 
de ringzegen zich ertoe moeten verbinden 
om aan tonijnconservenfabrieken en/of de 
plaatselijke verwerkende industrie op de 
Seychellen te leveren;

Or. es

Amendement 71
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
maatregelen ter beperking van het aantal 
ondersteuningsvaartuigen en het gebruik 
van visaantrekkende voorzieningen 
(FAD’s), die negatieve gevolgen hebben 
voor jonge exemplaren; is echter van 
mening dat deze maatregelen niet 
volstaan om de negatieve impact van 
FAD’s op de biodiversiteit en zwerfvuil op 
zee te beperken;

9. is ingenomen met het feit dat in het 
protocol staat dat de vaartuigen van de 
Unie, om de impact van visaantrekkende 
voorzieningen (FAD’s) op het ecosysteem 
en de hoeveelheid synthetisch zwerfvuil op 
zee te verkleinen, bij de constructie 
natuurlijke of biologisch afbreekbare 
materialen gebruiken en zij hun FAD’s in 
de Seychelse wateren weer ophalen 
wanneer deze niet meer operationeel zijn, 
in overeenstemming met de bepalingen 
van de wetgeving van de Seychellen;

Or. es
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Amendement 72
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
maatregelen ter beperking van het aantal 
ondersteuningsvaartuigen en het gebruik 
van visaantrekkende voorzieningen 
(FAD’s), die negatieve gevolgen hebben 
voor jonge exemplaren; is echter van 
mening dat deze maatregelen niet 
volstaan om de negatieve impact van 
FAD’s op de biodiversiteit en zwerfvuil op 
zee te beperken;

9. is voorstander van limieten op het 
totale aantal visaantrekkende 
voorzieningen (FAD’s) in 
overeenstemming met wetenschappelijk 
advies; benadrukt dat het gebruik van 
FAD’s met warnetten moet worden 
beperkt om de negatieve impact van 
FAD’s op de biodiversiteit en zwerfvuil op 
zee te beperken;

Or. en

Amendement 73
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. is ingenomen met de invoering van 
maatregelen ter beperking van het aantal 
ondersteuningsvaartuigen en het gebruik 
van visaantrekkende voorzieningen 
(FAD’s), die negatieve gevolgen hebben 
voor jonge exemplaren; is echter van 
mening dat deze maatregelen niet volstaan 
om de negatieve impact van FAD’s op de 
biodiversiteit en zwerfvuil op zee te 
beperken;

9. is ingenomen met de invoering van 
maatregelen ter beperking van het aantal 
ondersteuningsvaartuigen en het gebruik 
van visaantrekkende voorzieningen 
(FAD’s), die negatieve gevolgen hebben 
voor jonge exemplaren; is van mening dat 
de in het protocol afgesproken maatregel 
om FAD’s te vervangen door andere, 
milieuvriendelijkere voorzieningen, hun 
impact op de biodiversiteit en zwerfvuil op 
zee zal beperken;

Or. es
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Amendement 74
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. is verheugd dat de autoriteiten van 
de Seychellen, met het oog op 
milieubeheer en observatie van de 
mariene ecosystemen in de Seychelse 
wateren, voorzien in de oprichting van 
een specifiek fonds, waartoe wordt 
bijgedragen door de eigenaren van 
ringzegenvaartuigen van de Unie;

Or. es

Amendement 75
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. benadrukt dat er krachtigere 
maatregelen nodig zijn om het ontstaan 
en de ophoping van plastic afval te 
voorkomen en zo de hoeveelheid zwerfvuil 
op zee terug te dringen;

Or. hr

Amendement 76
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd dat de Seychellen de 
laatste jaren in de eigen wateren 

10. is verheugd dat de Seychellen de 
laatste jaren in de eigen wateren 
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beschermde mariene gebieden hebben 
ingericht; uit zijn bezorgdheid over hun 
beheer en waarschuwt voor de negatieve 
effecten die activiteiten zoals de exploratie 
en exploitatie van aardolie in deze 
beschermde gebieden zouden kunnen 
hebben;

beschermde mariene gebieden hebben 
ingericht;

Or. es

Amendement 77
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd dat de Seychellen de 
laatste jaren in de eigen wateren 
beschermde mariene gebieden hebben 
ingericht; uit zijn bezorgdheid over hun 
beheer en waarschuwt voor de negatieve 
effecten die activiteiten zoals de exploratie 
en exploitatie van aardolie in deze 
beschermde gebieden kunnen hebben;

10. is verheugd dat de Seychellen de 
laatste jaren in de eigen wateren 
beschermde mariene gebieden hebben 
ingericht; uit zijn bezorgdheid over hun 
beheer en waarschuwt voor de negatieve 
effecten die activiteiten zoals de exploratie 
en exploitatie van aardolie in deze 
beschermde gebieden kunnen hebben; 
dringt erop aan dat er bewaking en 
monitoring van deze gebieden nodig is 
voor het verstrekken van de beste 
wetenschappelijke kennis ter 
ondersteuning van het beheer van die 
gebieden;

Or. en

Amendement 78
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is verheugd dat de Seychellen de 10. uit zijn bezorgdheid over het 
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laatste jaren in de eigen wateren 
beschermde mariene gebieden hebben 
ingericht; uit zijn bezorgdheid over hun 
beheer en waarschuwt voor de negatieve 
effecten die activiteiten zoals de exploratie 
en exploitatie van aardolie in deze 
beschermde gebieden kunnen hebben;

gebrek aan doeltreffend beheer en het 
toestaan van activiteiten zoals de 
exploratie en exploitatie van aardolie 
binnen de beschermde mariene gebieden 
die de laatste jaren zijn ingesteld door de 
Seychellen in zijn wateren;

Or. en

Amendement 79
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, 
evenals doeltreffende monitoring en 
controles, van essentieel belang zijn voor 
het waarborgen van gezonde visbestanden 
op de lange termijn, en dat de POVD EU-
Seychellen de samenwerking op deze 
gebieden moet versterken; is ingenomen 
met de mogelijkheid om risicogebaseerde 
gezamenlijke inspectieprogramma’s te 
verrichten op EU-vaartuigen;

11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, 
evenals doeltreffende monitoring en 
controles, van essentieel belang zijn voor 
het waarborgen van duurzame 
visbestanden op de lange termijn, en dat de 
POVD EU-Seychellen de samenwerking 
op deze gebieden moet versterken; is naar 
aanleiding van het akkoord in de 
gemengde commissie ingenomen met de 
mogelijkheid om risicogebaseerde 
gezamenlijke inspectie-, monitoring-, 
controle- en bewakingsprogramma’s te 
verrichten en een verschuiving naar een 
elektronisch vangstrapportagesysteem te 
garanderen;

Or. es

Amendement 80
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement
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11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, 
evenals doeltreffende monitoring en 
controles, van essentieel belang zijn voor 
het waarborgen van gezonde visbestanden 
op de lange termijn, en dat de PODV EU-
Seychellen de samenwerking op deze 
gebieden moet versterken; is ingenomen 
met de mogelijkheid om risicogebaseerde 
gezamenlijke inspectieprogramma’s te 
verrichten op EU-vaartuigen;

11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, en 
het uitwisselen en verwerken van 
gegevens, evenals doeltreffende 
monitoring en controles, van essentieel 
belang zijn voor het waarborgen van 
gezonde visbestanden op de lange termijn, 
en dat de PODV EU-Seychellen de 
samenwerking op deze gebieden moet 
versterken; is ingenomen met de 
mogelijkheid om risicogebaseerde 
gezamenlijke inspectieprogramma’s te 
verrichten op EU-vaartuigen;

Or. hr

Amendement 81
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, 
evenals doeltreffende monitoring en 
controles, van essentieel belang zijn voor 
het waarborgen van gezonde visbestanden 
op de lange termijn, en dat de PODV EU-
Seychellen de samenwerking op deze 
gebieden moet versterken; is ingenomen 
met de mogelijkheid om gezamenlijk 
programma’s voor risicogebaseerde 
inspecties uit te voeren op EU-vaartuigen;

11. benadrukt dat het verzamelen van 
nauwkeurige en betrouwbare gegevens, 
evenals doeltreffende bewaking, 
monitoring en controles van de visserij, 
van essentieel belang zijn voor het 
waarborgen van gezonde visbestanden op 
de lange termijn, en dat de PODV EU-
Seychellen de samenwerking op deze 
gebieden moet versterken; is ingenomen 
met de mogelijkheid om gezamenlijk 
programma’s voor risicogebaseerde 
inspecties uit te voeren op EU-vaartuigen;

Or. en

Amendement 82
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de invoering van 
een verplichting voor de regering van de 
Seychellen om alle door de Seychellen 
ondertekende visserijovereenkomsten 
openbaar te maken;

13. is ingenomen met de toezegging 
van de regering van de Seychellen om 
informatie openbaar te maken en uit te 
wisselen over om het even welke 
overeenkomst waarbij buitenlandse 
vaartuigen toestemming krijgen om in 
hun visserijzone te vissen en over de 
daaruit resulterende visserij-inspanning, 
met name gegevens over afgegeven 
vismachtigingen en aangegeven vangsten, 
rekening houdend met het feit dat er 
momenteel vloten uit Zuidoost-Azië in het 
kader van een niet openbaar gemaakte 
overeenkomst vissen;

Or. es

Amendement 83
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met de invoering van 
een verplichting voor de regering van de 
Seychellen om alle door de Seychellen 
ondertekende visserijovereenkomsten 
openbaar te maken;

13. is ingenomen met de invoering van 
een verplichting voor de regering van de 
Seychellen om alle door de Seychellen 
ondertekende visserijovereenkomsten 
openbaar te maken; wijst er nogmaals op 
dat het belangrijk is dat de autoriteiten 
van de Seychellen alleen 
visserijovereenkomsten sluiten met landen 
die zich inzetten voor de strijd tegen IOO-
visserij en met vloten die strikte regels 
voor duurzaam visserijbeheer hanteren;

Or. en

Amendement 84
Izaskun Bilbao Barandica
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is ingenomen met de toezegging 
van de autoriteiten van de Seychellen om 
aan andere buitenlandse vloten die in de 
Seychelse visserijzone actief zijn, dezelfde 
kenmerken hebben en op dezelfde soorten 
vissen als die waarop deze overeenkomst 
en het bijbehorende uitvoeringsprotocol 
betrekking hebben, geen gunstiger 
voorwaarden toe te kennen dan die welke 
in deze overeenkomst zijn vastgelegd;

Or. es

Amendement 85
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie zich te 
buigen over de kwestie van omvlagging 
van EU-vaartuigen die de regels inzake 
belastingheffing, vangstquota of 
transparantie willen omzeilen, terwijl deze 
nog steeds in handen zijn van burgers of 
ondernemingen uit de EU, onder meer 
door de bevordering van een verplicht 
IMO-nummer dat gedurende zijn volledige 
levensduur aan een vaartuig zou worden 
bevestigd;

14. verzoekt de Commissie na te gaan 
of EU-vaartuigen de bepaling betreffende 
een verplicht IMO-nummer dat gedurende 
zijn volledige levensduur aan een vaartuig 
wordt bevestigd, correct toepassen;

Or. es

Amendement 86
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. verzoekt de Commissie zich te 
buigen over de kwestie van omvlagging 
van EU-vaartuigen die de regels inzake 
belastingheffing, vangstquota of 
transparantie willen omzeilen, terwijl deze 
nog steeds in handen zijn van burgers of 
ondernemingen uit de EU, onder meer 
door de bevordering van een verplicht 
IMO-nummer dat gedurende zijn volledige 
levensduur aan een vaartuig zou worden 
bevestigd;

14. verzoekt de Commissie erop toe te 
zien dat de omvlagging van EU-vaartuigen 
in overeenstemming is met Verordening 
(EU) 2017/2403 inzake het duurzame 
beheer van externe visserijvloten, onder 
meer door de bevordering van een 
verplicht IMO-nummer dat gedurende zijn 
volledige levensduur aan een vaartuig zou 
worden bevestigd;

Or. en

Amendement 87
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van het toezicht, de controle 
en de bewaking (MCS); verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

15. benadrukt dat de sectorale steun tot 
nu toe positief is geweest wat betreft 
infrastructuur, capaciteitsopbouw, 
visserijbeheer en vangstconservering, 
zoals blijkt uit het ex-postverslag; 
benadrukt dat er verder werk moet 
worden gemaakt van de 
veiligheidsopleiding van de bemanning, de 
verbetering van het toezicht, de controle en 
de bewaking (MCS), alsook de opleiding 
van vrouwen en jongeren; verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend, 
zodat deze acties meer zichtbaarheid 
kunnen krijgen; vraagt ook dat er een 
begroting wordt vastgesteld om de 
resultaten van het programma bekend te 
maken;
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Or. es

Amendement 88
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van het toezicht, de controle 
en de bewaking (MCS); verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

15. benadrukt dat de sectorale steun 
gericht moet zijn op de duurzame groei 
van de plaatselijke visserijsector, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van het toezicht, de controle 
en de bewaking (MCS); verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

Or. es

Amendement 89
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van de monitoring, de 
controle en de bewaking (MCS); verzoekt 

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, met speciale 
aandacht voor de veiligheidsopleiding van 
de bemanning, de verbetering van de 
monitoring, de controle en de bewaking 
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om de publicatie van de gedetailleerde lijst 
van projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

(MCS) en opleidingen voor vrouwen en 
jongeren; verzoekt om de publicatie van de 
gedetailleerde lijst van projecten die 
worden gefinancierd uit hoofde van de 
sectorale steun die in het kader van deze 
PODV wordt verleend;

Or. en

Amendement 90
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van de monitoring, de 
controle en de bewaking (MCS); verzoekt 
om de publicatie van de gedetailleerde lijst 
van projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

15. benadrukt dat de sectorale steun 
gericht moet zijn op de duurzame 
ontwikkeling van de plaatselijke 
visserijsector, de veiligheidsopleiding van 
de bemanning en de verbetering van de 
monitoring, de controle en de bewaking 
(MCS); verzoekt om de publicatie van de 
gedetailleerde lijst van projecten die 
worden gefinancierd uit hoofde van de 
sectorale steun die in het kader van deze 
PODV wordt verleend;

Or. en

Amendement 91
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
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zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van de monitoring, de 
controle en de bewaking (MCS); verzoekt 
om de publicatie van de gedetailleerde lijst 
van projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector, met name de ambachtelijke 
visserij, daadwerkelijk helpen ontwikkelen 
en bijdragen tot een efficiënt beheer van de 
visserij, de veiligheidsopleiding van de 
bemanning en de verbetering van de 
monitoring, de controle en de bewaking 
(MCS); verzoekt om de publicatie van de 
gedetailleerde lijst van projecten die 
worden gefinancierd uit hoofde van de 
sectorale steun die in het kader van deze 
PODV wordt verleend;

Or. en

Amendement 92
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector daadwerkelijk helpen 
ontwikkelen en bijdragen tot een efficiënt 
beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van het toezicht, de controle 
en de bewaking (MCS); verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

15. benadrukt dat de sectorale steun 
meer in het bijzonder erop gericht moet 
zijn dat uitsluitend de maatregelen 
gefinancierd worden die de plaatselijke 
visserijsector, met name in het 
ambachtelijke segment, daadwerkelijk 
helpen ontwikkelen en bijdragen tot een 
efficiënt beheer van de visserij, de 
veiligheidsopleiding van de bemanning en 
de verbetering van het toezicht, de controle 
en de bewaking (MCS); verzoekt om de 
publicatie van de gedetailleerde lijst van 
projecten die worden gefinancierd uit 
hoofde van de sectorale steun die in het 
kader van deze PODV wordt verleend;

Or. hr

Amendement 93
Izaskun Bilbao Barandica
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. is verheugd dat de partijen zich 
ertoe verbinden de economische, 
commerciële, wetenschappelijke en 
technische samenwerking in de 
visserijsector en daarmee verband 
houdende activiteiten te bevorderen en de 
menselijke en institutionele 
capaciteitsopbouw in de visserijsector aan 
te moedigen om de ontwikkeling van 
vaardigheden te bevorderen en de 
opleidingscapaciteit te vergroten, teneinde 
bij te dragen tot duurzame 
visserijactiviteiten op de Seychellen en de 
ontwikkeling van de blauwe economie;

Or. es

Amendement 94
Caroline Roose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie toe te zien 
op het noodzakelijke toezicht op de 
bijdrage van de reders uit de EU aan het 
door de autoriteiten van de Seychellen 
ingestelde fonds ten behoeve van 
milieubeheer en de observatie van de 
mariene ecosystemen in hun wateren, 
onder andere door de gemengde 
commissie;

Or. en

Amendement 95
Manuel Bompard, João Ferreira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. verzoekt om een uitgebreide 
evaluatie van de voordelen die de 
toepassing van de POVD zal opleveren 
voor de lokale economie wat betreft 
werkgelegenheid, infrastructuur en sociale 
verbeteringen;

16. verzoekt om een uitgebreide 
evaluatie van de gevolgen die de POVD 
heeft voor de lokale economie wat betreft 
werkgelegenheid, infrastructuur, sociale 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden;

Or. fr

Amendement 96
Ruža Tomašić

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat er krachtigere 
maatregelen moeten worden genomen om 
de visserijsector aantrekkelijk te maken 
voor jongeren; 

Or. hr

Amendement 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op het deel 
van de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder 
te verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het 
aandeel van de toegangsrechten die uit de 
EU-begroting worden betaald, te 

Schrappen
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verminderen;

Or. es

Amendement 98
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op het deel 
van de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder 
te verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het 
aandeel van de toegangsrechten die uit de 
EU-begroting worden betaald, te 
verminderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 99
Isabel Carvalhais, Clara Aguilera, Carmen Avram, Manuel Pizarro, Nicolás González 
Casares, Ivo Hristov, Pietro Bartolo

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op het deel van 
de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder te 
verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het 
aandeel van de toegangsrechten die uit de 
EU-begroting worden betaald, te 
verminderen;

17. roept de Commissie op het deel van 
de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder te 
verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het 
aandeel van de toegangsrechten die uit de 
EU-begroting worden betaald, te 
verminderen, en de financiële steun 
voornamelijk te richten op de duurzame 
ontwikkeling van de visserijsector in de 
Seychellen;

Or. en
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Amendement 100
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. roept de Commissie op het deel van 
de totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald verder te 
verhogen door de vergoeding per ton 
gevangen vis te verhogen, met als doel het 
aandeel van de toegangsrechten die uit de 
EU-begroting worden betaald, te 
verminderen;

17. benadrukt dat het deel van de 
totale kosten van PODV’s die door 
scheepseigenaren worden betaald, 
gedurende de zesjarige looptijd van de 
overeenkomst is toegenomen;

Or. es

Amendement 101
Manuel Bompard, João Ferreira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de notulen 
en conclusies van de vergaderingen van de 
gemengde commissie waarin is voorzien in 
artikel 12 van de PODV, toe te zenden aan 
het Parlement en openbaar te maken, net 
als de bevindingen van de jaarlijkse 
evaluaties; verzoekt de Commissie de 
deelname van vertegenwoordigers van het 
Parlement als waarnemer op de 
bijeenkomsten van de gemengde 
commissie mogelijk te maken, ook in de 
vorm van teleconferenties, en de deelname 
van vissersgemeenschappen van de 
Seychellen en de daarmee verbonden 
belanghebbenden aan te moedigen;

18. verzoekt de Commissie de notulen 
en conclusies van de vergaderingen van de 
gemengde commissie waarin is voorzien in 
artikel 12 van de PODV, toe te zenden aan 
het Parlement en openbaar te maken, net 
als de bevindingen van de jaarlijkse 
evaluaties; verzoekt de Commissie de 
deelname van vertegenwoordigers van het 
Parlement als waarnemer op de 
bijeenkomsten van de gemengde 
commissie mogelijk te maken, ook in de 
vorm van teleconferenties, en de 
systematische deelname van 
vissersgemeenschappen van de Seychellen 
en de daarmee verbonden 
belanghebbenden aan te moedigen;

Or. fr
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Amendement 102
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. verzoekt de Commissie de notulen 
en conclusies van de vergaderingen van de 
gemengde commissie waarin is voorzien in 
artikel 12 van de PODV, toe te zenden aan 
het Parlement en openbaar te maken, net 
als de bevindingen van de jaarlijkse 
evaluaties; verzoekt de Commissie de 
deelname van vertegenwoordigers van het 
Parlement als waarnemer op de 
bijeenkomsten van de gemengde 
commissie mogelijk te maken, ook in de 
vorm van teleconferenties, en de deelname 
van vissersgemeenschappen van de 
Seychellen en daarmee verbonden 
belanghebbenden aan te moedigen;

18. verzoekt de Commissie de notulen 
en conclusies van de vergaderingen van de 
gemengde commissie waarin is voorzien in 
artikel 12 van de PODV, toe te zenden aan 
het Parlement, net als de bevindingen van 
de jaarlijkse evaluaties; verzoekt de 
Commissie de deelname van 
vertegenwoordigers van het Parlement als 
waarnemer op de bijeenkomsten van de 
gemengde commissie mogelijk te maken, 
ook in de vorm van teleconferenties, en de 
deelname van vissersgemeenschappen van 
de Seychellen en daarmee verbonden 
belanghebbenden aan te moedigen;

Or. en

Amendement 103
Izaskun Bilbao Barandica

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst de Commissie en de Raad 
erop dat het in strijd is met de leidende 
beginselen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven om steeds 
weer over te gaan tot de voorlopige 
toepassing van internationale 
overeenkomsten voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven en dat deze 
praktijk afbreuk doet aan het 
democratische gehalte van de EU als 
geheel;

20. wijst de Commissie en de Raad 
erop dat het in strijd is met de leidende 
beginselen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven om steeds 
weer over te gaan tot de voorlopige 
toepassing van internationale 
overeenkomsten voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven en dat deze 
praktijk afbreuk doet aan het 
democratische gehalte van de EU als 
geheel, en vraagt daarom dat de 
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procedure wordt verbeterd;

Or. es

Amendement 104
Gabriel Mato

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. wijst de Commissie en de Raad 
erop dat het in strijd is met de leidende 
beginselen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven om steeds 
weer over te gaan tot de voorlopige 
toepassing van internationale 
overeenkomsten voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven en dat deze 
praktijk afbreuk doet aan het 
democratische gehalte van de EU als 
geheel;

20. wijst de Commissie en de Raad 
erop dat het in strijd is met de leidende 
beginselen van het Interinstitutioneel 
Akkoord over beter wetgeven om steeds 
weer over te gaan tot de voorlopige 
toepassing van internationale 
overeenkomsten voordat het Parlement zijn 
goedkeuring heeft gegeven en dat deze 
praktijk alleen moet worden toegestaan als 
de toepassing daarvan naar behoren 
gemotiveerd is;

Or. en


