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Poprawka 1
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który 
odnosi się do spójności polityki na rzecz 
rozwoju,

Or. en

Poprawka 2
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając strategiczne ramy i plan 
działania na rzecz niebieskiej gospodarki 
Seszeli w przyszłości na lata 2018 – 2030,

Or. en

Poprawka 3
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Komisji Rozwoju,

Or. en

Poprawka 4
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Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie z 21. sesji 
grupy roboczej ds. tuńczyka tropikalnego 
IOTC w Donostia-San Sebastian 
(Hiszpania) w dniach 21–26 października 
2019 r.,

Or. en

Poprawka 5
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja 
wynegocjowała z rządem Seszeli nową 
umowę o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów (SFPA), wraz z 
protokołem wykonawczym, na okres 
sześciu lat;

A. mając na uwadze, że Komisja 
wynegocjowała z rządem Seszeli nową 
umowę o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów (SFPA), wraz z 
protokołem wykonawczym, na okres 
sześciu lat; mając na uwadze, że SFPA z 
Seszelami jest dla Unii najważniejszą 
umową w zakresie połowów tuńczyka pod 
względem wielkości połowu;

Or. es

Poprawka 6
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wkład 
finansowy Unii Europejskiej wynosi 
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58 200 000 EUR, z czego 31 800 000 EUR 
odpowiada wkładowi finansowemu Unii, a 
26 400 000 EUR to wartość opłat 
uiszczanych przez właścicieli statków, 
którzy określają uprawnienia do połowów 
dla 40 sejnerów do połowu tuńczyków 
przy użyciu okrężnicy, 8 taklowców 
powierzchniowych oraz statków 
pomocniczych zgodnie z odpowiednimi 
rezolucjami IOTC;

Or. es

Poprawka 7
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ogólnym 
celem SFPA między UE a Seszelami jest 
promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa oraz określenie zasad 
regulujących dostęp unijnych statków 
rybackich do obszaru połowowego Seszeli;

B. mając na uwadze, że ogólnym 
celem SFPA między UE a Seszelami jest 
promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa oraz określenie zasad 
regulujących dostęp unijnych statków 
rybackich do obszaru połowowego Seszeli 
z korzyścią dla obu stron; mając na 
uwadze, że nowy protokół przyznaje 
statkom unijnym uprawnienia do 
połowów w oparciu o najlepszą wiedzę 
naukową i doradztwo naukowe oraz 
rezolucje i zalecenia IOTC w granicach 
dostępnej nadwyżki;

Or. es

Poprawka 8
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka
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B. mając na uwadze, że ogólnym 
celem SFPA między UE a Seszelami jest 
promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa oraz określenie zasad 
regulujących dostęp unijnych statków 
rybackich do obszaru połowowego Seszeli;

B. mając na uwadze, że ogólnym 
celem SFPA między UE a Seszelami jest 
promowanie zrównoważonego 
rybołówstwa oraz określenie zasad 
regulujących dostęp unijnych statków 
rybackich do obszaru połowowego Seszeli, 
umożliwiających dostęp do odpowiedniej 
części nadwyżki żywych zasobów 
morskich;

Or. es

Poprawka 9
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że celem 
nowego protokołu wykonawczego jest 
przyznanie statkom UE uprawnień do 
połowów na obszarze połowowym Seszeli 
w poszanowaniu najlepszych dostępnych 
opinii naukowych i rezolucji oraz zaleceń 
Komisji ds. Tuńczyka na Oceanie 
Indyjskim (IOTC) w granicach dostępnej 
nadwyżki;

Or. en

Poprawka 10
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w ramach 
SFPA należy wspierać również 
zobowiązania UE wynikające z umów 
międzynarodowych, zwłaszcza dotyczące 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w 

C. mając na uwadze, że SFPA są 
najbardziej przejrzystymi umowami w 
dziedzinie rybołówstwa na świecie i tworzą 
wyrafinowane i solidne ramy prawne, w 
których operuje flota Unii; mając na 
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szczególności celów nr 14 i nr 10; mając 
na uwadze, że wszystkie działania UE, w 
tym zawarcie SFPA, muszą przyczyniać 
się do realizacji tych celów;

uwadze, że flota Unii dotrzymuje wysokich 
standardów socjalnych, środowiskowych i 
regulacyjnych; mając na uwadze, że 
SFPA między UE a Seszelami przyczynia 
się do wypełniania przez UE zobowiązań 
wynikających z umów międzynarodowych, 
zwłaszcza dotyczących celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności celów nr 14 i nr 10; mając 
na uwadze, że wszystkie działania UE, w 
tym zawarcie SFPA, muszą przyczyniać 
się do realizacji tych celów;

Or. es

Poprawka 11
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że w ramach 
SFPA należy wspierać również 
zobowiązania UE wynikające z umów 
międzynarodowych, zwłaszcza dotyczące 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności celów nr 14 i nr 10; mając 
na uwadze, że wszystkie działania UE, w 
tym zawarcie SFPA, muszą przyczyniać 
się do realizacji tych celów;

C. mając na uwadze, że w ramach 
SFPAwspierane są również zobowiązania 
UE wynikające z umów 
międzynarodowych, zwłaszcza dotyczące 
celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w 
szczególności celów nr 14 i nr 10; mając 
na uwadze, że wszystkie działania UE, w 
tym zawarcie SFPA, muszą przyczyniać 
się do realizacji tych celów;

Or. en

Poprawka 12
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że umowy o 
partnerstwie w sprawie zrównoważonych 
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połowów są najbardziej przejrzystymi 
umowami w dziedzinie rybołówstwa na 
świecie i zapewniają kompleksowe i 
solidne ramy prawne, w których działa 
flota UE;

Or. en

Poprawka 13
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że umowa ta 
promuje zacieśnienie współpracy 
gospodarczej, finansowej i naukowej 
między UE a Seszelami w celu osiągnięcia 
zrównoważonego rybołówstwa;

Or. hr

Poprawka 14
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że flota UE 
spełnia wysokie standardy 
zrównoważonego rozwoju społecznego i 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 15
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
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Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że w sytuacji, 
gdy UE nie jest obecna w wyłącznej strefie 
ekonomicznej państwa trzeciego, 
nadwyżka zasobów jest wykorzystywana 
przez inne floty, które często mają niskie 
standardy społeczne lub środowiskowe, 
albo nie posiadają ich wcale, a ich tanie i 
niezrównoważone produkty trafiają na 
rynek UE;

Or. en

Poprawka 16
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że zasada 
niedyskryminacji między różnymi flotami 
rybackimi prowadzącymi połowy w 
wodach państwa trzeciego, z którymi UE 
zawarła umowę, jest podstawową zasadą 
przyczyniającą się do zrównoważonego 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 17
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że umowy 
o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów zapewniają 



PE652.613v02-00 10/51 AM\1206866PL.docx

PL

również spójność zasad wspólnej polityki 
rybołówstwa ze zobowiązaniami 
wpisanymi w inne polityki europejskie 
(zrównoważone wykorzystanie zasobów 
państw trzecich, zwalczanie nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (połowy NNN), włączanie krajów 
partnerskich w gospodarkę globalną, 
wkład w zrównoważony rozwój we 
wszystkich jego wymiarach jak również 
lepsze zarządzanie rybołówstwem 
w wymiarze politycznym i finansowym);

Or. en

Poprawka 18
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cf. mając na uwadze, że celem jest 
również leżące w interesie obu stron 
ożywienie współpracy między Unią 
Europejską a Republiką Seszeli służącej 
wspieraniu zrównoważonej polityki 
rybołówstwa oraz odpowiedzialnej 
eksploatacji zasobów rybnych na obszarze 
połowowym Seszeli i na Oceanie 
Indyjskim; mając na uwadze ponadto, że 
współpraca ta przyczyni się również do 
propagowania godnych warunków pracy 
w zakresie działalności połowowej;

Or. en

Poprawka 19
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Cg. mając na uwadze, że odnowienie 
protokołu przyczyniłoby się do poprawy 
monitorowania, kontroli i nadzoru oraz 
do lepszego zarządzania rybołówstwem 
w regionie;

Or. en

Poprawka 20
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ch. mając na uwadze, że dla Unii 
ważne jest utrzymanie instrumentu 
umożliwiającego pogłębioną współpracę 
sektorową z głównym podmiotem 
zarządzania oceanami na poziomie 
podregionalnym z uwagi na zasięg 
obszaru połowowego podlegającego jego 
jurysdykcji; mając na uwadze, że 
zacieśnienie stosunków z Seszelami jest 
również ważne z punktu widzenia 
zawierania sojuszy w ramach IOTC;

Or. en

Poprawka 21
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw C i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ci. mając na uwadze, że Seszele 
korzystają ze specjalnego wsparcia 
sektorowego zapewniającego wieloletnie 
możliwości finansowania;
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Or. en

Poprawka 22
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że połowy, w 
tym połowy tuńczyka, są ważnym 
sektorem gospodarki Seszeli, niezbędnym 
dla rozwoju gospodarczego tego kraju i dla 
jego bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
że zdrowe stada są kluczowe dla 
długoterminowej stabilności połowów;

D. mając na uwadze, że Seszele 
stanowią centrum operacyjne i logistyczne 
w zakresie połowów tuńczyka na Oceanie 
Indyjskim; mając na uwadze, że połowy, 
w tym połowy tuńczyka, są ważnym 
sektorem gospodarki Seszeli, niezbędnym 
dla rozwoju gospodarczego tego kraju i dla 
jego bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
że zdrowe stada są kluczowe dla 
długoterminowej stabilności połowów; 
mając na uwadze, że dla Unii ważne jest 
utrzymanie w mocy instrumentu 
umożliwiającego pogłębioną współpracę 
sektorową z Seszelami – ważnym 
podmiotem w zarządzaniu oceanami na 
poziomie podregionalnym z uwagi na 
zasięg obszaru połowowego podlegającego 
jego jurysdykcji; mając na uwadze, że 
zacieśnienie stosunków z Seszelami jest 
również ważne z punktu widzenia 
zawierania sojuszy w ramach IOTC;

Or. es

Poprawka 23
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że połowy, w 
tym połowy tuńczyka, są ważnym 
sektorem gospodarki Seszeli, niezbędnym 

D. mając na uwadze, że połowy, w 
tym połowy tuńczyka przez statki 
europejskie na podstawie tej umowy, są 
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dla rozwoju gospodarczego tego kraju i dla 
jego bezpieczeństwa żywnościowego, oraz 
że zdrowe stada są kluczowe dla 
długoterminowej stabilności połowów;

ważnym sektorem gospodarki Seszeli, 
niezbędnym dla rozwoju gospodarczego 
tego kraju i dla tworzenia miejsc pracy, 
oraz że zrównoważone zasoby rybne są 
kluczowe dla długoterminowej stabilności 
połowów;

Or. es

Poprawka 24
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że flota rybacka 
na Seszelach, w tym flota tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
jest nastawiona na połowy gatunków 
tuńczyka, co oznacza, że flota 
międzynarodowa obecna na wodach 
Seszeli konkuruje bezpośrednio z flotą 
lokalną;

Or. en

Poprawka 25
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej; mając na 
uwadze, że w tym celu należy zapewnić 
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systematyczne konsultacje z 
przedstawicielami lokalnego sektora 
rybołówstwa, zwłaszcza łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, przez cały 
okres wdrażania SFPA;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach, w szczególności 
tradycyjnego łodziowego rybołówstwa 
przybrzeżnego, w celu zapewnienia 
ludności Seszeli bezpieczeństwa 
żywnościowego i suwerenności 
żywnościowej w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 27
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 

E. mając na uwadze, że SFPA 
przyczynia się do zrównoważonego 
rozwoju sektora rybołówstwa na Seszelach 
w celu zapewnienia ludności Seszeli 
godnych warunków pracy, bezpieczeństwa 
żywnościowego i suwerenności 
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suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

żywnościowej w perspektywie 
długoterminowej;

Or. es

Poprawka 28
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna nadal przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

Or. es

Poprawka 29
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że SFPA 
powinna przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

E. mając na uwadze, że SFPA ma 
również na celu przyczynienie się do 
zrównoważonego rozwoju sektora 
rybołówstwa na Seszelach w celu 
zapewnienia ludności Seszeli 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
suwerenności żywnościowej w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en
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Poprawka 30
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że statki UE 
poławiające tuńczyka na podstawie 
umowy w latach 2014–2017 dokonały 
wyładunku około 22 % swoich 
regionalnych połowów tuńczyka w 
zakładzie produkcji konserw rybnych IOT 
(po cenach na rynku międzynarodowym);

Or. es

Poprawka 31
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że jednym z 
podstawowych warunków wstępnych 
osiągnięcia zrównoważonych połowów jest 
dostęp do dokładnych i wiarygodnych 
danych;

Or. hr

Poprawka 32
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że przełowienie 
stada tuńczyka żółtopłetwego wynika w 
szczególności ze zbyt dużego nakładu 
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połowowego w odniesieniu do tego 
gatunku, lecz również z masowego 
stosowania niezrównoważonych metod 
połowowych, takich jak wykorzystywanie 
urządzeń do sztucznej koncentracji ryb, 
które uniemożliwiają normalną 
reprodukcję stad i stanowią istotne źródło 
zanieczyszczenia środowiska morskiego;

Or. fr

Poprawka 33
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że zmiana 
klimatu będzie miała najprawdopodobniej 
negatywny wpływ na różne populacje 
tuńczyka w Oceanie Indyjskim;

Or. en

Poprawka 34
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w 2015 r. 
komitet naukowy IOTC zalecił 
zmniejszenie połowów tuńczyka 
żółtopłetwego o 20 %; mając na uwadze, 
że zalecenie to nie zostało wdrożone; 
mając na uwadze, że w 2018 r. ponownie 
zalecono zmniejszenie połowów tuńczyka 
żółtopłetwego w celu umożliwienia 
odbudowy biomasy do zrównoważonych 

H. mając na uwadze, że w 2015 r. 
komitet naukowy IOTC zalecił 
zmniejszenie połowów tuńczyka 
żółtopłetwego o 20 %; mając na uwadze, 
że zalecenie to nie zostało należycie 
wdrożone; mając na uwadze, że w 2018 r. 
ponownie zalecono zmniejszenie połowów 
tuńczyka żółtopłetwego w celu 
umożliwienia odbudowy biomasy do 
zrównoważonych poziomów; mając na 
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poziomów; uwadze, że nowy protokół przyczyni się do 
wzmocnienia monitorowania, kontroli i 
nadzoru oraz do poprawy zarządzania 
połowami w tym regionie;

Or. es

Poprawka 35
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że europejskie 
statki rybackie prowadzące działalność na 
wodach Seszeli poławiają w dużym 
stopniu te same gatunki co lokalne statki 
rybackie, w szczególności łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne, oraz mając na 
uwadze, że statki te cierpią zatem w 
związku z nadmierną eksploatacją 
niektórych zasobów, co prowadzi do 
spadku ich liczebności i jakości;

Or. fr

Poprawka 36
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że w 
strategicznych ramach polityki morskiej 
Seszeli na lata 2018 – 2030 zwrócono 
uwagę na priorytety Seszeli w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego, szkolenia 
zawodowego, morskich obszarów 
chronionych oraz zacieśnienia partnerstw 
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regionalnych;

Or. en

Poprawka 37
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że zwalczanie 
nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów stanowi jeden 
z podstawowych warunków wstępnych 
osiągnięcia zrównoważonego 
rybołówstwa;

Or. hr

Poprawka 38
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że zgodnie z 
okólnikiem FAO nr 1093 z 2014 r. w 
sprawie rybołówstwa i akwakultury pt. 
„Wartość połowów w Afryce” wartość 
dodana umów w dziedzinie rybołówstwa 
dla gospodarek lokalnych jest znacznie 
mniejsza niż wartość dodana połowów 
morskich, gdyby pochodziły ze statków z 
tych krajów Afryki;

Or. en

Poprawka 39
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że opłata 
wnoszona przez właścicieli statków za tonę 
złowionego tuńczyka na podstawie 
poprzedniego protokołu wzrosła z 55 EUR 
do 75 EUR oraz że nowy protokół 
przewiduje podwyżkę z 80 EUR za tonę w 
2020 r. do 85 EUR za tonę w ciągu sześciu 
lat;

I. mając na uwadze, że wkład 
finansowy Unii na rzecz Seszeli w ramach 
SFPA wynosi 5 300 000 EUR rocznie; 
mając na uwadze, że znaczną część tego 
wkładu – 2 800 000 EUR rocznie – 
przeznacza się konkretnie na wspieranie 
zrównoważonego zarządzania 
rybołówstwem na Seszelach oraz 
wspieranie rozwoju tradycyjnego 
łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego; 
mając na uwadze, że opłata wnoszona 
przez właścicieli statków za tonę 
złowionego tuńczyka na podstawie 
poprzedniego protokołu wzrosła z 55 EUR 
do 75 EUR oraz że nowy protokół 
przewiduje podwyżkę z 80 EUR za tonę w 
2020 r. do 85 EUR za tonę w ciągu sześciu 
lat; mając na uwadze, że szacunkowa 
łączna wartość wkładu finansowego Unii 
na rzecz Seszeli przez cały okres 
obowiązywania protokołu włącznie z 
wkładem europejskich właścicieli statków 
wynosi 58 200 000 EUR, co stanowi 
równowartość 9 700 000 EUR rocznie;

Or. es

Poprawka 40
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pojawiły się 
dowody na to, że część wsparcia 
sektorowego udzielonego w ramach 
poprzedniej umowy o partnerstwie w 
sprawie połowów między UE a Seszelami 
przeznaczono na finansowanie 

J. mając na uwadze, że zgodnie ze 
sprawozdaniem ex-post wsparcie 
sektorowe udzielone w ramach poprzedniej 
umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
między UE a Seszelami przyczyniło się do 
poprawy infrastruktury tradycyjnego 
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infrastruktury na potrzeby floty 
zagranicznej, a nie lokalnego sektora 
rybołówstwa, np. portów handlowych;

łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, 
do zarządzania projektem nabrzeża do 
wyładunku tuńczyka w Ile du Port, do 
wzmocnienia programu obecności 
obserwatorów, do wznowienia krajowego 
programu rozwoju akwakultury, do 
rozwoju kompetencji personelu oraz do 
usprawnienia systemu VMS i Centrum 
Monitorowania Rybołówstwa;

Or. es

Poprawka 41
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pojawiły się 
dowody na to, że część wsparcia 
sektorowego udzielonego w ramach 
poprzedniej umowy o partnerstwie w 
sprawie połowów między UE a Seszelami 
przeznaczono na finansowanie 
infrastruktury na potrzeby floty 
zagranicznej, a nie lokalnego sektora 
rybołówstwa, np. portów handlowych;

J. mając na uwadze, że od 2018 r. za 
pośrednictwem Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego Unia udzieliła pożyczek i 
dotacji w wysokości 17,5 mln EUR na 
remont i rozbudowę największego portu 
handlowego  na Seszelach – Puerto 
Victoria; mając na uwadze, że inwestycje 
te przynoszą korzyści pod względem 
konkurencyjności gospodarczej Seszeli, 
tworzenia miejsc pracy i zrównoważonego 
rozwoju wszystkich sektorów gospodarki 
lokalnej;

Or. es

Poprawka 42
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że wiele statków 
pływających pod banderą Seszeli należy 

skreśla się



PE652.613v02-00 22/51 AM\1206866PL.docx

PL

do obywateli lub przedsiębiorstw UE;

Or. es

Poprawka 43
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna przewidywać 
uprawnienia do połowów dla statków 
unijnych, a jednocześnie gwarantować, że 
działalność połowowa floty unijnej będzie 
zgodna z celami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska oraz nie będzie szkodzić 
różnorodności biologicznej mórz, co 
oznacza, że statki unijne powinny łowić 
wyłącznie nadwyżki ryb obliczone na 
podstawie najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej i doradztwa naukowego;

1. zaznacza, że SFPA między UE a 
Seszelami nie tylko oferuje uprawnienia do 
połowów dla statków unijnych, lecz jest 
umową w sprawie zrównoważonego i 
odpowiedzialnego rybołówstwa 
przyznającą statkom europejskim 
odpowiednią część nadwyżki żywych 
zasobów morskich oraz przewidującą 
współpracę naukową i korzystanie z 
najlepszego dostępnego doradztwa 
naukowego, na którego potrzeby strony 
będą wymieniać biologiczne dane 
statystyczne dotyczące ochrony zasobów i 
środowiska niezbędne do zarządzania 
żywymi zasobami morskimi i do ich 
ochrony;

Or. es

Poprawka 44
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna przewidywać 
uprawnienia do połowów dla statków 
unijnych, a jednocześnie gwarantować, że 
działalność połowowa floty unijnej będzie 
zgodna z celami dotyczącymi 

1. zaznacza, że oferując uprawnienia 
do połowów dla statków unijnych, SFPA 
między UE a Seszelami gwarantuje, że 
działalność połowowa floty unijnej będzie 
zgodna z celami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
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zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska oraz nie będzie szkodzić 
różnorodności biologicznej mórz, co 
oznacza, że statki unijne powinny łowić 
wyłącznie nadwyżki ryb obliczone na 
podstawie najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej i doradztwa naukowego;

środowiska oraz nie będzie szkodzić 
różnorodności biologicznej mórz, a także 
zapewnia, że połowy dokonane przez statki 
UE oraz wszystkie statki prowadzące 
połowy na wodach Seszeli powinny 
opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej i doradztwie;

Or. en

Poprawka 45
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zaznacza, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna przewidywać 
uprawnienia do połowów dla statków 
unijnych, a jednocześnie gwarantować, że 
działalność połowowa floty unijnej będzie 
zgodna z celami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska oraz nie będzie szkodzić 
różnorodności biologicznej mórz, co 
oznacza, że statki unijne powinny łowić 
wyłącznie nadwyżki ryb obliczone na 
podstawie najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej i doradztwa naukowego;

1. zaznacza, że SFPA między UE a 
Seszelami przewiduje uprawnienia do 
połowów dla statków unijnych, a 
jednocześnie gwarantuje, że działalność 
połowowa floty unijnej będzie zgodna z 
celami dotyczącymi zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska oraz nie 
będzie szkodzić różnorodności 
biologicznej mórz; mając na uwadze, że 
zarówno statki unijne, jak i pozostałe statki 
poławiające w wodach Seszeli powinny 
opierać się w kwestii wielkości połowów 
na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej i 
doradztwie naukowym;

Or. es

Poprawka 46
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. podkreśla, że sektor rybołówstwa to 
ważny sektor gospodarki Seszeli i ma on 
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zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego tego kraju, zatrudnienia i 
bezpieczeństwa żywnościowego;

Or. hr

Poprawka 47
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że SFPA powinna w 
pełni respektować środki ochrony i 
zarządzania stosowane przez organizacje 
regionalne, do których należy Republika 
Seszeli, w szczególności IOTC;

2. zaznacza, że SFPA jest w pełni 
zgodna ze środkami ochrony i zarządzania 
podejmowanymi przez organizacje 
regionalne, do których należy Republika 
Seszeli, podporządkowuje się rezolucjom i 
zaleceniom IOTC i uczestniczy w tych 
środkach;

Or. es

Poprawka 48
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że SFPA powinna w 
pełni respektować środki ochrony i 
zarządzania stosowane przez organizacje 
regionalne, do których należy Republika 
Seszeli, w szczególności IOTC;

2. zaznacza, że SFPA w pełni 
przestrzega środków ochrony i zarządzania 
stosowanych przez organizacje regionalne, 
do których należy Republika Seszeli, w 
szczególności IOTC, a także przyczynia się 
do osiągnięcia tych celów;

Or. en

Poprawka 49
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. zaznacza, że SFPA powinna w 
pełni respektować środki ochrony i 
zarządzania stosowane przez organizacje 
regionalne, do których należy Republika 
Seszeli, w szczególności IOTC;

2. zaznacza, że SFPA jest w pełni 
zgodna ze środkami ochrony i zarządzania 
podejmowanymi przez organizacje 
regionalne, do których należy Republika 
Seszeli, w szczególności IOTC, i 
uczestniczy w tych środkach;

Or. es

Poprawka 50
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. z zadowoleniem odnotowuje, że 
Seszele i UE zamierzają zacieśnić 
współpracę w ramach IOTC, i zachęca 
Komisję do przedstawienia wspólnych 
wniosków dotyczących wzmocnienia 
monitorowania i kontroli;

3. z zadowoleniem odnotowuje, że 
Seszele i UE zamierzają zacieśnić 
współpracę w ramach IOTC, i zachęca 
Komisję do przedstawienia wspólnych 
wniosków dotyczących wzmocnienia 
monitorowania i kontroli, a także wpływu 
zmiany klimatu na populacje tuńczyka w 
Oceanie Indyjskim;

Or. en

Poprawka 51
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna wspierać dalszą 
unijno-seszelską współpracę gospodarczą, 

4. uważa, że SFPA między UE a 
Seszelami wspiera dalszą unijno-seszelską 
współpracę gospodarczą, finansową, 
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finansową, techniczną i naukową w 
dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa i 
racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych 
na obszarze połowowym Seszeli;

techniczną i naukową w dziedzinie 
zrównoważonego rybołówstwa i 
racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych 
na obszarze połowowym Seszeli, 
podążając ścieżką doskonałej współpracy i 
udziału floty europejskiej w rozwoju 
regionu;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna wspierać dalszą unijno-
seszelską współpracę gospodarczą, 
finansową, techniczną i naukową w 
dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa i 
racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych 
na obszarze połowowym Seszeli;

4. uważa, że SFPA między UE a 
Seszelami powinna wspierać dalszą unijno-
seszelską współpracę gospodarczą, 
finansową, techniczną i naukową w 
dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa i 
racjonalnej eksploatacji zasobów rybnych 
na obszarze połowowym Seszeli, w tym 
wspierać kontrole, nadzór i inspekcje w 
zakresie działalności połowowej;

Or. en

Poprawka 53
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z żalem odnotowuje, że w 
negocjacje nie zaangażowano seszelskiego 
sektora rybołówstwa, w tym łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania z myślą o 
zagwarantowaniu, że SFPA między UE a 

skreśla się
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Seszelami nie będzie szkodzić interesom i 
rozwojowi seszelskiego sektora 
rybołówstwa;

Or. en

Poprawka 54
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z żalem odnotowuje, że w 
negocjacje nie zaangażowano seszelskiego 
sektora rybołówstwa, w tym łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania z myślą o 
zagwarantowaniu, że SFPA między UE a 
Seszelami nie będzie szkodzić interesom i 
rozwojowi seszelskiego sektora 
rybołówstwa;

skreśla się

Or. es

Poprawka 55
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z żalem odnotowuje, że w 
negocjacje nie zaangażowano seszelskiego 
sektora rybołówstwa, w tym łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania z myślą o 
zagwarantowaniu, że SFPA między UE a 
Seszelami nie będzie szkodzić interesom i 
rozwojowi seszelskiego sektora 
rybołówstwa;

5. domaga się, by sektor seszelskiego 
rybołówstwa, w tym branża łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego, został 
poinformowany o treści i zasadach 
wdrażania tej umowy przy jednoczesnym 
usprawnieniu dialogu między stronami w 
trosce o to, by wszystkie postanowienia 
umowy SFPA między UE a Seszelami 
zostały wprowadzone w życie, sprzyjając 
rozwojowi Seszeli i nie zakłócając lokalnej 
tradycyjnej działalności połowowej;
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Or. es

Poprawka 56
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z żalem odnotowuje, że w 
negocjacje nie zaangażowano seszelskiego 
sektora rybołówstwa, w tym łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania z myślą o 
zagwarantowaniu, że SFPA między UE a 
Seszelami nie będzie szkodzić interesom i 
rozwojowi seszelskiego sektora 
rybołówstwa;

5. z żalem odnotowuje, że w 
negocjacje nie zaangażowano seszelskiego 
sektora rybołówstwa, w tym łodziowego 
rybołówstwa przybrzeżnego; wzywa do ich 
niezwłocznego zaangażowania w 
negocjacje oraz do ich systematycznego 
konsultowania przez cały okres wdrażania 
SFPA z myślą o zagwarantowaniu, że 
SFPA między UE a Seszelami nie będzie 
szkodzić interesom i rozwojowi 
seszelskiego sektora rybołówstwa;

Or. fr

Poprawka 57
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. ubolewa nad faktem, że równoległe 
negocjacje w celu zezwolenia ośmiu 
statkom seszelskim na dalsze prowadzenie 
połowów na wodach Majotty odbyły się 
bez konsultacji i wbrew woli władz 
publicznych i sektora rybołówstwa 
Majotty;

Or. fr

Poprawka 58
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Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa władze Seszeli do 
zwiększenia udziału społeczności 
lokalnych i zainteresowanych stron z 
sektora rybołówstwa w procesie negocjacji 
i wdrażania;

Or. en

Poprawka 59
Manuel Bompard, Younous Omarjee

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wzywa do nieprzedłużenia 
obowiązywania Umowy między Unią 
Europejską a Republiką Seszeli w sprawie 
dostępu statków rybackich pływających 
pod banderą Seszeli do wód i morskich 
zasobów biologicznych Majotty 
podlegających jurysdykcji Unii 
Europejskiej oraz zawieszenia wszystkich 
negocjacji w sprawie kontynuowania tej 
umowy;

Or. fr

Poprawka 60
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa, że protokół do SFPA skreśla się
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między UE a Seszelami umożliwi 
zwiększenie zdolności połowowej, przy 
stałej liczbie upoważnionych sejnerów i 
zwiększonej liczbie taklowców, pomimo 
niskiego wskaźnika wykorzystania 
zdolności w ramach poprzedniej umowy, 
pomimo zaleceń naukowych dotyczących 
ograniczenia połowów tuńczyka 
żółtopłetwego oraz pomimo wezwań ze 
strony seszelskiego związku rybackiego do 
zmniejszenia nakładu połowowego w 
regionie;

Or. es

Poprawka 61
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa, że protokół do SFPA 
między UE a Seszelami umożliwi 
zwiększenie zdolności połowowej, przy 
stałej liczbie upoważnionych sejnerów i 
zwiększonej liczbie taklowców, pomimo 
niskiego wskaźnika wykorzystania 
zdolności w ramach poprzedniej umowy, 
pomimo zaleceń naukowych dotyczących 
ograniczenia połowów tuńczyka 
żółtopłetwego oraz pomimo wezwań ze 
strony seszelskiego związku rybackiego do 
zmniejszenia nakładu połowowego w 
regionie;

skreśla się

Or. en

Poprawka 62
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. ubolewa, że protokół do SFPA 
między UE a Seszelami umożliwi 
zwiększenie zdolności połowowej, przy 
stałej liczbie upoważnionych sejnerów i 
zwiększonej liczbie taklowców, pomimo 
niskiego wskaźnika wykorzystania 
zdolności w ramach poprzedniej umowy, 
pomimo zaleceń naukowych dotyczących 
ograniczenia połowów tuńczyka 
żółtopłetwego oraz pomimo wezwań ze 
strony seszelskiego związku rybackiego do 
zmniejszenia nakładu połowowego w 
regionie;

6. odnotowuje, że protokół do SFPA 
między UE a Seszelami umożliwi 
zwiększenie zdolności połowowej, przy 
stałej liczbie upoważnionych sejnerów i 
zwiększonej liczbie taklowców, pomimo że 
w ramach poprzedniej umowy nie 
wykorzystano wszystkich uprawnień, 
pomimo zaleceń naukowych dotyczących 
ograniczenia połowów tuńczyka 
żółtopłetwego oraz pomimo wezwań ze 
strony seszelskiego związku rybackiego do 
zmniejszenia nakładu połowowego w 
regionie;

Or. es

Poprawka 63
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie dodatkowych środków 
nadzwyczajnych w celu powstrzymania 
przeławiania tuńczyka żółtopłetwego przez 
flotę UE;

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o dokonanie transpozycji tych 
środków do prawodawstwa UE; zaleca 
ponadto, aby wymagać takiego samego 
poziomu przestrzegania przepisów od 
wszystkich flot prowadzących połowy na 
wodach Seszeli;

Or. en

Poprawka 64
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie dodatkowych środków 
nadzwyczajnych w celu powstrzymania 
przeławiania tuńczyka żółtopłetwego przez 
flotę UE;

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie dodatkowych środków 
nadzwyczajnych w celu powstrzymania 
przeławiania tuńczyka żółtopłetwego; 
zaleca ponadto, by takiego samego 
poziomu przestrzegania tych środków 
wymagano od wszystkich statków 
poławiających na wodach Seszeli;

Or. es

Poprawka 65
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie dodatkowych środków 
nadzwyczajnych w celu powstrzymania 
przeławiania tuńczyka żółtopłetwego przez 
flotę UE;

7. wzywa do wdrożenia środków 
zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie niezbędnych środków 
zgodnych z literą prawa w celu 
powstrzymania przeławiania tuńczyka 
żółtopłetwego przez flotę UE;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wdrożenia środków 7. wzywa do wdrożenia środków 



AM\1206866PL.docx 33/51 PE652.613v02-00

PL

zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o przyjęcie dodatkowych środków 
nadzwyczajnych w celu powstrzymania 
przeławiania tuńczyka żółtopłetwego przez 
flotę UE;

zalecanych przez IOTC, szczególnie 
środków dotyczących odbudowy zasobów 
tuńczyka żółtopłetwego; apeluje do 
Komisji o ustalenie limitów połowów 
tuńczyka żółtopłetwego dla floty UE 
zgodnie z tymi zaleceniami;

Or. en

Poprawka 67
Peter van Dalen

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
przełowieniem stada tuńczyka 
żółtopłetwego, w związku z czym wzywa 
Komisję i władze Seszeli do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków zgodnych 
z zaleceniami IOCT w celu powstrzymania 
przełowienia i dalszej współpracy w 
zakresie zwalczania połowów NNN;

Or. en

Poprawka 68
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
długoterminową trwałość stad, potrzebna 
jest poprawa selektywności w celu 
znacznego ograniczenia przyłowów 
gatunków wrażliwych i osobników 
młodocianych;

8. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
długoterminową trwałość stad, potrzebna 
jest poprawa selektywności w celu 
znacznego ograniczenia przyłowów 
gatunków wrażliwych i osobników 
młodocianych; wzywa do szybkiego i 
drastycznego ograniczenia stosowania 
niezrównoważonych metod połowów, 
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takich jak wykorzystywanie urządzeń do 
sztucznej koncentracji ryb; uważa, że w 
perspektywie średnioterminowej należy 
ostatecznie zakazać wykorzystywania 
urządzeń do sztucznej koncentracji ryb 
jako metody połowów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
długoterminową trwałość stad, potrzebna 
jest poprawa selektywności w celu 
znacznego ograniczenia przyłowów 
gatunków wrażliwych i osobników 
młodocianych;

8. zwraca uwagę, że aby zapewnić 
długoterminową trwałość stad, potrzebna 
jest poprawa selektywności w celu 
znacznego ograniczenia przyłowów i 
niezamierzonych połowów wszystkich 
gatunków, w szczególności gatunków 
wrażliwych i osobników młodocianych;

Or. en

Poprawka 70
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
sejnery UE do połowu tuńczyków przy 
użyciu okrężnicy wywiązywały się z 
przewidzianego w protokole obowiązku 
dostarczania surowca zakładom produkcji 
konserw z tuńczyka i/lub lokalnemu 
sektorowi przetwórczemu na Seszelach;



AM\1206866PL.docx 35/51 PE652.613v02-00

PL

Or. es

Poprawka 71
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie środków mających 
ograniczyć liczbę statków pomocniczych i 
wykorzystanie urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb, o negatywnym wpływie 
na osobniki młodociane; uważa jednak, że 
środki te nie wystarczają do ograniczenia 
negatywnego wpływu tych urządzeń, jeśli 
chodzi o różnorodność biologiczną i 
odpady morskie;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
protokół stanowi, iż w celu zmniejszenia 
wpływu urządzeń do sztucznej koncentracji 
ryb na ekosystem i ilości syntetycznych 
odpadów morskich, statki Unii mają 
korzystać na wodach Seszeli z urządzeń do 
sztucznej koncentracji ryb wykonanych z 
naturalnych materiałów lub materiałów 
ulegających biodegradacji, które można 
odzyskać, gdy przestaną być 
wykorzystywane, zgodnie z przepisami 
prawa Seszeli;

Or. es

Poprawka 72
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie środków mających 
ograniczyć liczbę statków pomocniczych i 
wykorzystanie urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb, o negatywnym wpływie 
na osobniki młodociane; uważa jednak, że 
środki te nie wystarczają do ograniczenia 
negatywnego wpływu tych urządzeń, jeśli 
chodzi o różnorodność biologiczną i 
odpady morskie;

9. popiera ograniczenia dotyczące 
ogólnej liczby urządzeń urządzeń do 
sztucznej koncentracji ryb (FAD) zgodnie 
z opiniami naukowymi; podkreśla 
potrzebę wprowadzenia zakazu 
wykorzystywania oplątujących FAD, aby 
ograniczyć negatywny wpływ tych 
urządzeń na różnorodność biologiczną i 
odpady morskie;

Or. en
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Poprawka 73
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie środków mających 
ograniczyć liczbę statków pomocniczych i 
wykorzystanie urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb, o negatywnym wpływie 
na osobniki młodociane; uważa jednak, że 
środki te nie wystarczają do ograniczenia 
negatywnego wpływu tych urządzeń, jeśli 
chodzi o różnorodność biologiczną i 
odpady morskie;

9. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie środków mających 
ograniczyć liczbę statków pomocniczych i 
wykorzystanie urządzeń do sztucznej 
koncentracji ryb, o negatywnym wpływie 
na osobniki młodociane; uważa, że środek 
uzgodniony w protokole w celu 
zastąpienia takich urządzeń bardziej 
przyjaznymi dla środowiska ograniczy ich 
wpływ na różnorodność biologiczną i 
odpady morskie;

Or. es

Poprawka 74
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
na potrzeby zarządzania środowiskiem i 
obserwacji ekosystemów morskich władze 
Seszeli przewidują utworzenie specjalnego 
funduszu, do którego wkład wnosić będą 
właściciele unijnych statków 
poławiających okrężnicami;

Or. es

Poprawka 75
Ruža Tomašić
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Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla znaczenie umocnienia 
środków zapobiegania powstawaniu i 
zbierania odpadów z tworzyw sztucznych 
w celu zmniejszenia ilości odpadów 
morskich;

Or. hr

Poprawka 76
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w 
ostatnich latach Seszele utworzyły na 
swoich wodach chronione obszary 
morskie; wyraża zaniepokojenie w 
związku z zarządzaniem nimi i ostrzega 
przed potencjalnym negatywnym wpływem 
na te obszary chronione działań takich, 
jak poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej;

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w 
ostatnich latach Seszele utworzyły na 
swoich wodach chronione obszary 
morskie;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w 
ostatnich latach Seszele utworzyły na 
swoich wodach chronione obszary 

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w 
ostatnich latach Seszele utworzyły na 
swoich wodach chronione obszary 
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morskie; wyraża zaniepokojenie w 
związku z zarządzaniem nimi i ostrzega 
przed potencjalnym negatywnym 
wpływem na te obszary chronione działań 
takich, jak poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej;

morskie; wyraża zaniepokojenie w 
związku z zarządzaniem nimi i ostrzega 
przed potencjalnym negatywnym 
wpływem na te obszary chronione działań 
takich, jak poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej. podkreśla znaczenie nadzoru i 
monitorowania tych obszarów w celu 
zapewnienia najlepszej wiedzy naukowej 
na rzecz zarządzania nimi;

Or. en

Poprawka 78
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. z zadowoleniem odnotowuje, że w 
ostatnich latach Seszele utworzyły na 
swoich wodach chronione obszary 
morskie; wyraża zaniepokojenie w 
związku z zarządzaniem nimi i ostrzega 
przed potencjalnym negatywnym wpływem 
na te obszary chronione działań takich, 
jak poszukiwanie i wydobycie ropy 
naftowej;

10. wyraża zaniepokojenie brakiem 
skutecznego zarządzania i dopuszczaniem 
działalności, takiej jak poszukiwanie i 
wydobycie ropy naftowej w morskich 
obszarach chronionych ustanowionych 
przez Seszele na ich wodach w ostatnich 
latach;

Or. en

Poprawka 79
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że gromadzenie 
dokładnych i wiarygodnych danych, a 
także skuteczne monitorowanie i kontrola 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zdrowych stad ryb w perspektywie 

11. zaznacza, że gromadzenie 
dokładnych i wiarygodnych danych, a 
także skuteczne monitorowanie i kontrola 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zrównoważonych stad ryb w perspektywie 
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długoterminowej oraz że SFPA między UE 
a Seszelami musi prowadzić do 
zacieśnienia współpracy w tych 
dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia opartych na 
ryzyku wspólnych programów inspekcji w 
odniesieniu do statków UE;

długoterminowej oraz że SFPA między UE 
a Seszelami musi prowadzić do 
zacieśnienia współpracy w tych 
dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia wspólnych 
programów inspekcji, monitorowania, 
kontroli i nadzoru oraz możliwość 
dokonania przejścia na elektroniczny 
system raportowania połowów po 
osiągnięciu porozumienia we wspólnym 
komitecie;

Or. es

Poprawka 80
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że gromadzenie 
dokładnych i wiarygodnych danych, a 
także skuteczne monitorowanie i kontrola 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zdrowych stad ryb w perspektywie 
długoterminowej oraz że SFPA między UE 
a Seszelami musi prowadzić do 
zacieśnienia współpracy w tych 
dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia opartych na 
ryzyku wspólnych programów inspekcji w 
odniesieniu do statków UE;

11. zaznacza, że gromadzenie,wymiana 
i przetwarzanie dokładnych i 
wiarygodnych danych, a także skuteczne 
monitorowanie i kontrola mają kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia zdrowych stad 
ryb w perspektywie długoterminowej oraz 
że SFPA między UE a Seszelami musi 
prowadzić do zacieśnienia współpracy w 
tych dziedzinach; z zadowoleniem 
przyjmuje możliwość prowadzenia 
opartych na ryzyku wspólnych programów 
inspekcji w odniesieniu do statków UE;

Or. hr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11
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Projekt rezolucji Poprawka

11. zaznacza, że gromadzenie 
dokładnych i wiarygodnych danych, a 
także skuteczne monitorowanie i kontrola 
mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zdrowych stad ryb w perspektywie 
długoterminowej oraz że SFPA między UE 
a Seszelami musi prowadzić do 
zacieśnienia współpracy w tych 
dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia opartych na 
ryzyku wspólnych programów inspekcji w 
odniesieniu do statków UE;

11. zaznacza, że gromadzenie 
dokładnych i wiarygodnych danych, a 
także skuteczne nadzorowanie, 
monitorowanie i kontrola połowów mają 
kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zdrowych stad ryb w perspektywie 
długoterminowej oraz że SFPA między UE 
a Seszelami musi prowadzić do 
zacieśnienia współpracy w tych 
dziedzinach; z zadowoleniem przyjmuje 
możliwość prowadzenia opartych na 
ryzyku wspólnych programów inspekcji w 
odniesieniu do statków UE;

Or. en

Poprawka 82
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie obowiązku publikowania 
przez rząd Seszeli wszystkich podpisanych 
przez Seszele umów w sprawie połowów;

13. z zadowoleniem przyjmuje podjęte 
przez rząd Seszeli zobowiązanie do 
publikowania i wymiany informacji 
dotyczących wszelkich umów 
upoważniających zagraniczne statki do 
połowu w jego obszarze połowowym i 
wynikającego z nich nakładu 
połowowego, w szczególności danych 
dotyczących wydanych uprawnień do 
połowów i zadeklarowanych połowów, 
zważywszy, że właśnie w tym czasie floty 
krajów Azji Południowo-Wschodniej 
dokonują połowów na podstawie 
nieopublikowanej umowy;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie obowiązku publikowania 
przez rząd Seszeli wszystkich podpisanych 
przez Seszele umów w sprawie połowów;

13. z zadowoleniem przyjmuje 
wprowadzenie obowiązku publikowania 
przez rząd Seszeli wszystkich podpisanych 
przez Seszele umów w sprawie połowów. 
przypomina, jak ważne jest, by władze 
Seszeli zawierały umowy w sprawie 
połowów wyłącznie z państwami, które 
zobowiążą się do zwalczania połowów 
NNN, i udostępniały swoje wody jedynie 
flotom przestrzegającym rygorystycznych 
zasad zrównoważonego zarządzania 
połowami;

Or. en

Poprawka 84
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. przyjmuje z zadowoleniem 
zobowiązanie władz Seszeli do 
nieprzyznawania warunków 
korzystniejszych niż wynikające z 
omawianej umowy innym operującym na 
obszarze połowowym Seszeli flotom 
zagranicznym, których statki mają taką 
samą charakterystykę i które poławiają te 
same gatunki jak te objęte omawianą 
umową i protokołem wykonawczym do 
niej;

Or. es

Poprawka 85
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Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji, aby zbadała 
kwestię zmiany bandery przez statki 
unijne, które próbują obchodzić przepisy 
dotyczące opodatkowania, kwot 
połowowych lub przejrzystości, a 
jednocześnie pozostają własnością 
obywateli lub przedsiębiorstw unijnych, w 
tym promowała obowiązkowy numer IMO, 
który byłby przypisany do statku przez 
cały okres eksploatacji;

14. zwraca się do Komisji, aby zbadała, 
czy zasada przypisywania do statku na 
cały okres eksploatacji obowiązkowego 
numeru identyfikacyjnego IMO jest 
właściwie stosowana przez statki Unii;

Or. es

Poprawka 86
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. zwraca się do Komisji, aby zbadała 
kwestię zmiany bandery przez statki 
unijne, które próbują obchodzić przepisy 
dotyczące opodatkowania, kwot 
połowowych lub przejrzystości, a 
jednocześnie pozostają własnością 
obywateli lub przedsiębiorstw unijnych, w 
tym promowała obowiązkowy numer 
IMO, który byłby przypisany do statku 
przez cały okres eksploatacji;

14. zwraca się do Komisji, aby 
zapewniła, by zmiany bandery przez statki 
unijne odbywały się zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2017/2403 w 
sprawie zrównoważonego zarządzania 
zewnętrznymi flotami rybackimi, w tym 
poprzez promowanie obowiązkowego 
numeru IMO, który byłby przypisany do 
statku przez cały okres eksploatacji;

Or. en

Poprawka 87
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
miało do tej pory pozytywne skutki dla 
infrastruktury, budowania zdolności oraz 
zarządzania zasobami rybnymi i ich 
ochrony, jak przedstawiono w 
sprawozdaniu ex-post; podkreśla, że 
należy kontynuować szkolenie załóg w 
zakresie bezpieczeństwa, usprawnianie 
monitorowania, kontroli i nadzoru oraz 
prowadzenie szkoleń dla kobiet i młodych 
ludzi; wzywa do opublikowania 
szczegółowego wykazu projektów 
finansowanych w ramach wsparcia 
sektorowego przewidzianego w omawianej 
SFPA, aby wyeksponować te działania, 
oraz do przeznaczenia odpowiedniego 
budżetu na informowanie o wynikach 
programu;

Or. es

Poprawka 88
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być ukierunkowane na 
zrównoważony wzrost lokalnego sektora 
rybołówstwa, szkolenie załóg w zakresie 
bezpieczeństwa oraz lepsze 
monitorowanie, kontrolę i nadzór; wzywa 
do opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;
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Or. es

Poprawka 89
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, ze 
szczególnym uwzględnieniem szkoleń w 
zakresie bezpieczeństwa załóg, oraz do 
poprawy monitorowania, kontroli i 
nadzoru, a także szkoleń przeznaczonych 
dla kobiet i ludzi młodych; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

Or. en

Poprawka 90
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być ukierunkowane na 
zrównoważony rozwój lokalnego sektora 
rybołówstwa, szkolenie załóg w zakresie 
bezpieczeństwa oraz lepsze 
monitorowanie, kontrolę i nadzór; wzywa 
do opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
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opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

przedmiotowej SFPA;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
sektora rybołówstwa, w szczególności 
rybołówstwa łodziowego, przyczyniają się 
do skutecznego zarządzania 
rybołówstwem, do szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa załóg oraz do poprawy 
monitorowania, kontroli i nadzoru; wzywa 
do opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

Or. en

Poprawka 92
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 

15. zaznacza, że wsparcie sektorowe 
powinno być precyzyjniej ukierunkowane, 
tak aby finansowano tylko te środki, które 
faktycznie pomagają w rozwoju lokalnego 
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sektora rybołówstwa i przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

sektora rybołówstwa, zwłaszcza sektora 
rzemieślniczego, przyczyniają się do 
skutecznego zarządzania rybołówstwem, 
do szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 
załóg oraz do poprawy monitorowania, 
kontroli i nadzoru; wzywa do 
opublikowania szczegółowego wykazu 
projektów finansowanych w ramach 
wsparcia sektorowego przewidzianego w 
przedmiotowej SFPA;

Or. hr

Poprawka 93
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
strony zobowiązują się do sprzyjania 
współpracy gospodarczej, handlowej, 
naukowej i technicznej w dziedzinie 
rybołówstwa i związanej z nim 
działalności, a także do budowania 
potencjału ludzkiego i instytucjonalnego 
w sektorze rybołówstwa w celu wspierania 
rozwoju umiejętności i poprawy zdolności 
szkoleniowych, aby przyczynić się do 
zrównoważonego charakteru działalności 
połowowej na Seszelach oraz do rozwoju 
niebieskiej gospodarki;

Or. es

Poprawka 94
Caroline Roose

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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15a. wzywa Komisję do zapewnienia 
niezbędnego nadzoru nad wkładem 
armatorów UE do funduszu utworzonego 
przez władze Seszeli w celu zarządzania 
środowiskiem i obserwacji ekosystemów 
morskich na ich wodach, w tym w ramach 
Wspólnego Komitetu;

Or. en

Poprawka 95
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa do szczegółowej oceny 
korzyści płynących z SFPA dla 
gospodarek lokalnych pod względem 
zatrudnienia, rozwoju infrastrukturalnego i 
poprawy sytuacji społecznej;

16. wzywa do szczegółowej oceny 
wpływu SFPA na gospodarki lokalne pod 
względem zatrudnienia, rozwoju 
infrastrukturalnego, sytuacji społecznej i 
warunków pracy;

Or. fr

Poprawka 96
Ruža Tomašić

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. podkreśla znaczenie wdrażania i 
wzmacniania środków zachęcających 
młodzież do angażowania się w 
rybołówstwo;

Or. hr

Poprawka 97
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Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania udziału właścicieli statków w 
całkowitym koszcie SFPA przez 
zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb 
w celu zmniejszenia wkładu z budżetu UE 
w opłaty za prawa dostępu;

skreśla się

Or. es

Poprawka 98
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania udziału właścicieli statków w 
całkowitym koszcie SFPA przez 
zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb 
w celu zmniejszenia wkładu z budżetu UE 
w opłaty za prawa dostępu;

skreśla się

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania udziału właścicieli statków w 
całkowitym koszcie SFPA przez 

17. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania udziału właścicieli statków w 
całkowitym koszcie SFPA przez 
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zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb 
w celu zmniejszenia wkładu z budżetu UE 
w opłaty za prawa dostępu;

zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb 
w celu zmniejszenia wkładu z budżetu UE 
w opłaty za prawa dostępu, 
ukierunkowując wsparcie finansowe 
głównie na zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa na Seszelach;

Or. en

Poprawka 100
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do dalszego 
zwiększania udziału właścicieli statków w 
całkowitym koszcie SFPA przez 
zwiększenie opłaty za tonę złowionych ryb 
w celu zmniejszenia wkładu z budżetu UE 
w opłaty za prawa dostępu;

17. podkreśla, że zwiększono udział 
właścicieli statków w całkowitym koszcie 
SFPA przez zwiększenie opłaty za tonę 
złowionych ryb przez cały sześcioletni 
okres obowiązywania umowy;

Or. es

Poprawka 101
Manuel Bompard, João Ferreira

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przekazania 
Parlamentowi i podania do wiadomości 
publicznej protokołów i wniosków z 
posiedzeń wspólnego komitetu, o którym 
mowa w art. 12 SFPA, oraz wniosków z 
ocen rocznych; wzywa Komisję, aby 
umożliwiła przedstawicielom Parlamentu 
udział w posiedzeniach wspólnego 
komitetu, w tym za pośrednictwem 
telekonferencji, oraz by zachęcała do 
uczestnictwa społeczności rybackie i 

18. wzywa Komisję do przekazania 
Parlamentowi i podania do wiadomości 
publicznej protokołów i wniosków z 
posiedzeń wspólnego komitetu, o którym 
mowa w art. 12 SFPA, oraz wniosków z 
ocen rocznych; wzywa Komisję, aby 
umożliwiła przedstawicielom Parlamentu 
udział w posiedzeniach wspólnego 
komitetu, w tym za pośrednictwem 
telekonferencji, oraz by zachęcała do 
systematycznego uczestnictwa 
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powiązane z nimi zainteresowane strony z 
Seszeli;

społeczności rybackie i powiązane z nimi 
zainteresowane strony z Seszeli;

Or. fr

Poprawka 102
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa Komisję do przekazania 
Parlamentowi i podania do wiadomości 
publicznej protokołów i wniosków z 
posiedzeń wspólnego komitetu, o którym 
mowa w art. 12 SFPA, oraz wniosków z 
ocen rocznych; wzywa Komisję, aby 
umożliwiła przedstawicielom Parlamentu 
udział w posiedzeniach wspólnego 
komitetu, w tym za pośrednictwem 
telekonferencji, oraz by zachęcała do 
uczestnictwa społeczności rybackie i 
powiązane z nimi zainteresowane strony z 
Seszeli;

18. wzywa Komisję do przekazania 
Parlamentowi protokołów i wniosków z 
posiedzeń wspólnego komitetu, o którym 
mowa w art. 12 SFPA, oraz wniosków z 
ocen rocznych; wzywa Komisję, aby 
umożliwiła przedstawicielom Parlamentu 
udział w posiedzeniach wspólnego 
komitetu, w tym za pośrednictwem 
telekonferencji, oraz by zachęcała do 
uczestnictwa społeczności rybackie i 
powiązane z nimi zainteresowane strony z 
Seszeli;

Or. en

Poprawka 103
Izaskun Bilbao Barandica

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę Komisji i Rady na 
fakt, że długotrwałe postępowanie w 
sprawie tymczasowego stosowania umów 
międzynarodowych przed wydaniem przez 
Parlament zgody nie jest zgodne z 
zasadami przewodnimi porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa oraz że 

20. zwraca uwagę Komisji i Rady na 
fakt, że ciągłe uciekanie się do 
tymczasowego stosowania umów 
międzynarodowych przed wydaniem przez 
Parlament zgody nie jest zgodne z 
zasadami przewodnimi porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa oraz że 
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praktyka ta szkodzi legitymacji 
demokratycznej całej UE;

praktyka ta szkodzi legitymacji 
demokratycznej całej UE, i w związku z 
tym apeluje o udoskonalenie tej 
procedury;

Or. es

Poprawka 104
Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. zwraca uwagę Komisji i Rady na 
fakt, że długotrwałe postępowanie w 
sprawie tymczasowego stosowania umów 
międzynarodowych przed wydaniem przez 
Parlament zgody nie jest zgodne z 
zasadami przewodnimi porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa oraz że 
praktyka ta szkodzi legitymacji 
demokratycznej całej UE;

20. zwraca uwagę Komisji i Rady na 
fakt, że długotrwałe postępowanie w 
sprawie tymczasowego stosowania umów 
międzynarodowych przed wydaniem przez 
Parlament zgody nie jest zgodne z 
zasadami przewodnimi porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w sprawie 
lepszego stanowienia prawa oraz że 
praktyka ta może być stosowana jedynie w 
należycie uzasadnionych przypadkach;

Or. en


