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Amendement 1
Duarte Freitas

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat de huidige geopolitieke, 
economische en sociale situatie, alsmede 
de opstelling van een strategie- en 
actieplan voor de instandhouding en 
duurzame ontwikkeling van de zeeën en 
oceanen in Europa en de rest van de 
wereld (Europees maritiem beleid), een 
uitbreiding van de besluitvormende 
bevoegdheden van het Europees 
Parlement ten aanzien van het GVB 
rechtvaardigt;

Or. pt

Amendement 2
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat in dit nieuwe scenario
niet ontkomen kan worden aan de 
noodzaak tot herziening en aanpassing 
van de bevoegdheden van de Commissie 
visserij, zoals gedefinieerd in bijlage VI 
van haar reglement, die dateren van de 
oprichting van de Commissie visserij in 
1994 en die ongewijzigd zijn gebleven bij 
de grote hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid in 2002
en bij twee naamswijzigingen en 
daaropvolgende herstructureringen van 
het voormalige Directoraat-generaal
Visserij, om deze te laten aansluiten op de 
nieuwe omstandigheden in het 



PE405.995v01-00 4/6 AM\722648EN.doc

NL

visserijbeheer op wereldschaal;

Or. es

Amendement 3
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. baseert dit verzoek om aanpassing 
van de bevoegdheden van de Commissie 
visserij op het feit dat er, te midden van de 
grote veranderingen die de evolutie van 
het GVB hebben beïnvloed naast 
voornoemde hervorming in 2002, 
achtereenvolgende wijzigingen zijn 
geweest in de aan visserij toegewezen 
gelden aangezien deze uit het hoofdstuk 
over de structuurfondsen van de 
Gemeenschap zijn geschrapt, dat 
visserijovereenkomsten zijn uitgegroeid 
tot partnerschapsovereenkomsten, dat 
regionale organisaties voor visserijbeheer 
een prominentere rol zijn gaan spelen en 
de Europese Unie een grotere rol binnen 
die organisaties, dat de handel in 
visproducten diepgaand veranderd is, dat 
in de visserij nieuwe technologieën 
worden toegepast en dat de doelstelling 
van het visserijbeheer in de Gemeenschap 
is veranderd omdat dit voortaan moet 
worden uitgevoerd volgens een 
ecosysteembenadering in het kader van 
het nieuwe geïntegreerde maritieme beleid 
dat voor de Europese Unie is 
goedgekeurd;

Or. es
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Amendement 4
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. benadrukt dat het inconsequent 
is dat een parlementaire commissie met 
medebeslissingsbevoegdheden een 
geneutraliseerde commissie moet blijven 
en doet derhalve de aanbeveling om de 
noodzakelijke wijzigingen door te voeren 
om deze situatie te vermijden;

Or. es

Amendement 5
Elspeth Attwooll

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. merkt op dat milieubescherming 
over het algemeen een zaak van gedeelde 
bevoegdheid is; verzoekt derhalve om 
opheldering van het begrip “biologische 
rijkdommen van de zee” en van de 
omstandigheden waaronder hun 
instandhouding “in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid” valt, 
opdat de reikwijdte van de exclusieve 
bevoegdheid beter kan worden herkend;

Or. en

Amendement 6
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

8 bis. vindt dat de Commissie visserij van 
het Europees Parlement, wil zij haar rol 
bij de goedkeuring van 
partnerschapsovereenkomsten inzake 
visserij goed kunnen vervullen, door de 
Commissie prompt moet worden ingelicht 
tijdens de onderhandelingsprocessen met 
betrekking tot die overeenkomsten;

Or. es

Amendement 7
Carmen Fraga Estévez

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 ter. acht het evenzeer van vitaal belang 
dat de Commissie visserij als waarnemer 
participeert in de paritaire commissies 
waarin visserijovereenkomsten voorzien, 
zoals het Parlement bij vele gelegenheden 
heeft gevraagd, en bepleit dat deze 
voorwaarde wordt weerspiegeld in het 
interinstitutioneel akkoord;

Or. es


	722648nl.doc

