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Poprawka 1
Duarte Freitas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że sytuacja geopolityczna, 
gospodarcza i społeczna oraz określenie 
strategicznego planu działania na rzecz 
ochrony i trwałego rozwoju oceanów i 
mórz w Europie oraz na świecie 
(europejska polityka morska) uzasadniają 
uprawnienia decyzyjne Parlamentu 
Europejskiego w zakresie WPRyb;

Or. pt

Poprawka 2
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w obliczu tej nowej sytuacji 
nie można już uniknąć konieczności 
ponownego rozpatrzenia i dostosowania 
uprawnień Komisji Rybołówstwa 
określonych w załączniku VI do 
Regulaminu, uprawnień, które zostały 
przyznane w chwili utworzenia Komisji 
Rybołówstwa w 1994 r. i które przeżyły 
wielką reformę wspólnej polityki rybackiej 
przeprowadzoną w 2002 r., oraz 
dwukrotną zmianę nazwy wraz z 
towarzyszącymi im wewnętrznymi 
reorganizacjami dawnej dyrekcji 
generalnej ds. rybołówstwa Komisji w celu 
przystosowania się do nowych 
okoliczności zarządzania rybołówstwem 
na świecie; 
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Or. es

Poprawka 3
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uzasadnia niniejszy wniosek o 
aktualizację uprawnień Komisji 
Rybołówstwa faktem, że wśród 
najważniejszych zmian, które wpłynęły na 
zmianę WPRyb znajdują się, oprócz 
wymienionej reformy z 2002 r., kolejne 
zmiany dotyczące środków przyznawanych 
na rybołówstwo aż do wycofania ich z 
rozdziału dotyczącego wspólnotowych 
funduszy strukturalnych, przekształcenie 
umów w zakresie rybołówstwa na 
partnerskie umowy rybackie, nowa rola, 
jaką spełniają regionalne organizacje ds. 
zarządzania rybołówstwem i coraz 
ważniejsza rola, jaką odgrywa w ramach 
tych organizacji Unia Europejska, 
głębokie przekształcenie handlu 
produktami rybołówstwa, nowe 
technologie stosowane w rybołówstwie i 
zmiana celów wspólnotowego zarządzania 
rybołówstwem, które od tej chwili będzie 
oparte na podejściu ekosystemowym w 
ramach nowej zintegrowanej polityki 
morskiej zatwierdzonej przez Unię 
Europejską;

Or. es

Poprawka 4
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1c. podkreśla brak spójności wynikający z 
faktu, że komisja parlamentarna 
posiadająca uprawnienia decyzyjne 
pozostaje nadal komisją zneutralizowaną i 
opowiada się w związku z tym za 
dokonaniem niezbędnych zmian 
pozwalających uniknąć takiej sytuacji;

Or. es

Poprawka 5
Elspeth Attwooll

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zauważa, że w zakresie ochrony 
środowiska uprawnienia są w zasadzie 
wspólne; wzywa w związku z tym do 
wyjaśnienia terminu „morskie zasoby 
biologiczne” oraz okoliczności, w jakich 
ich ochrona podlega „wspólnej polityce 
rybackiej” w celu ściślejszego określenia 
zakresu wyłącznych uprawnień; 

Or. en

Poprawka 6
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że aby Komisja Rybołówstwa 
Parlamentu Europejskiego mogła 
spełniać swoją rolę odnośnie do 
zatwierdzania partnerskich umów 
rybackich, Komisja Europejska  powinna  
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przekazywać jej w odpowiednim czasie 
informacje dotyczące procesów negocjacji 
tych umów;

Or. es

Poprawka 7
Carmen Fraga Estévez

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. uważa również, że niezbędne jest, 
zgodnie z wielokrotnie zgłaszanymi przez 
Parlament wnioskami, aby Komisja 
Rybołówstwa brała udział w charakterze 
obserwatora we wspólnych komisjach 
przewidzianych w ramach umów 
rybackich i zwraca się o ujęcie tego 
warunku w umowie 
międzyinstytucjonalnej;

Or. es


