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Τροπολογία 1
Duarte Freitas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι τόσο η τρέχουσα 
γεωπολιτική, οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση, όσο και η ανάπτυξη μιας 
στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης για 
τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των ωκεανών και των θαλασσών στην 
Ευρώπη και τον κόσμο (Ευρωπαϊκή 
Θαλάσσια Πολιτική), δικαιολογούν την 
ενίσχυση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων στον τομέα της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)·

Or. pt

Τροπολογία 2
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι, βάσει των νέων 
δεδομένων, δεν είναι πλέον δυνατό να 
αγνοηθεί η ανάγκη αναθεώρησης και 
προσαρμογής των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Αλιείας που ορίζονται στο 
παράρτημα VI του κανονισμού του, 
αρμοδιοτήτων που χρονολογούνται από 
την ίδρυση της Επιτροπής Αλιείας το 
1994 και οι οποίες δεν τροποποιήθηκαν 
κατά τη μείζονα μεταρρύθμιση της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2002, ούτε
και κατά τις δύο τροποποιήσεις της 
ονομασίας και της συνεπακόλουθης
εσωτερικής αναδιάρθρωσης της πρώην 
Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας της 
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Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν με 
σκοπό την προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες όσον αφορά τη διαχείριση της 
αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο·

Or. es

Τροπολογία 3
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. βασίζει το αίτημά του για 
προσαρμογή των εξουσιών της 
Επιτροπής Αλιείας στο γεγονός ότι,
ανάμεσα στις μείζονες αλλαγές που έχουν 
επηρεάσει την εξέλιξη της ΚΑΠ
συγκαταλέγονται, εκτός από την 
προαναφερθείσα μεταρρύθμιση του 2002, 
οι αλλεπάλληλες αλλαγές στα κονδύλια 
που διατίθενται στην αλιεία από τότε που 
αυτά αφαιρέθηκαν από το κεφάλαιο των 
κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων, η 
μετατροπή των αλιευτικών συμφωνιών σε 
συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης, η 
αύξηση της σημασίας των περιφερειακών
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας και 
ο ολοένα σημαντικότερος ρόλος που 
διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 
οργανώσεις αυτές, οι ριζικές αλλαγές το 
εμπόριο αλιευτικών προϊόντων, οι νέες 
τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην 
αλιεία και η αλλαγή του στόχου της 
κοινοτικής διαχείρισης της αλιείας, ο 
οποίος θα πρέπει εφεξής να επιδιώκεται 
μέσω μιας προσέγγισης που βασίζεται 
στο οικοσύστημα, ως μέρος της νέας 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής που 
έχει εγκριθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. es
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Τροπολογία 4
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. τονίζει ότι στερείται συνοχής το 
γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική επιτροπή  
με εξουσίες συναπόφασης εξακολουθεί να 
είναι ουδετεροποιημένη επιτροπή και 
προτείνει, ως εκ τούτου, να 
πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 
αλλαγές ούτως ώστε να αποφευχθεί αυτή 
η κατάσταση·

Or. es

Τροπολογία 5
Elspeth Attwooll

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α.  σημειώνει ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελεί γενικά ζήτημα 
κοινής αρμοδιότητας· ζητεί, ως εκ 
τούτου, τη διασαφήνιση του όρου 
"βιολογικοί πόροι της θάλασσας" και 
των συνθηκών υπό τις οποίες η
διατήρησή τους υπάγεται "στο πλαίσιο 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής", ούτως 
ώστε να οριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια
το πεδίο της αποκλειστικής 
αρμοδιότητας·

Or. en
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Τροπολογία 6
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. πιστεύει ότι, για να διαδραματίσει το 
ρόλο της στην έγκριση των συμφωνιών 
αλιευτικής σύμπραξης, η Επιτροπή 
Αλιείας του Κοινοβουλίου θα πρέπει να 
ενημερώνεται έγκαιρα από την Επιτροπή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης των εν λόγω 
συμφωνιών·

Or. es

Τροπολογία 7
Carmen Fraga Estévez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. θεωρεί, υπό την έννοια αυτή, ότι είναι 
εξίσου ζωτικής σημασίας να συμμετέχει η 
Επιτροπή Αλιείας ως παρατηρητής στις 
μεικτές επιτροπές που προβλέπονται από 
τις αλιευτικές συμφωνίες, όπως έχει 
επανειλημμένα ζητήσει το Κοινοβούλιο, 
και ζητεί να ενσωματωθεί αυτή η 
προϋπόθεση στη διοργανική συμφωνία·

Or. es


