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PŘÍLOHA 

 
Rozsah zmocnění a postup pro stanovení postoje Unie ve smíšeném výboru  

 

1. Komise je zmocněna jednat se Seychelskou republikou a ve vhodných případech 
a při dodržení bodu 3 této přílohy dohodnout úpravy dohody, pokud jde o tyto 
otázky: 

(a) přezkum rybolovných práv v souladu s článkem 9 dohody; 

(b) přezkum technických pravidel týkajících se systému VMS v souladu s bodem 
10 dodatku 6 přílohy a obdobných technických ustanovení podle čl. 8 odst. 1 
dohody. 

2. Ve smíšeném výboru, zřízeném na základě dohody, Unie: 

(a) jedná v souladu s cíli, které sleduje v rámci společné rybářské politiky; 

(b) dodržuje závěry Rady ze dne 19. března 2012 ohledně sdělení Komise o vnější 
dimenzi společné rybářské politiky.  

(c) prosazuje postoje, které jsou v souladu s příslušnými pravidly přijatými 
regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. 

3. Očekává-li se, že v průběhu zasedání smíšeného výboru bude přijato rozhodnutí 
o úpravách dohody podle bodu 1, přijmou se nezbytné kroky, aby postoj, jenž má být 
jménem Unie zaujat, zohledňoval nejnovější statistické, biologické a další příslušné 
údaje předané Komisi. 

Za tímto účelem a na základě uvedených údajů předají útvary Komise Radě nebo 
jejím přípravným orgánům k posouzení a schválení podkladový dokument obsahující 
podrobnosti předpokládaného postoje Unie, a to v dostatečném časovém předstihu 
před příslušným zasedáním smíšeného výboru. 

Nelze-li v průběhu dalších zasedání, a to ani přímo na místě, dosáhnout dohody tak, 
aby bylo možno v postoji Unie zohlednit nové prvky, postoupí se záležitost Radě 
nebo jejím přípravným orgánům. 

Komise se vyzývá, aby v přiměřené lhůtě přijala veškeré nezbytné kroky navazující 
na rozhodnutí smíšeného výboru, případně včetně zveřejnění příslušného rozhodnutí 
v Úředním věstníku Evropské unie a předložení návrhů nezbytných k provedení 
uvedeného rozhodnutí. 

 

 


