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MELLÉKLET 

 
Az Unió álláspontjának a vegyes bizottságban történő kialakítására vonatkozó 

felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás 
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felhatalmazás hatálya és az ehhez kapcsolódó eljárás 
 

1. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy tárgyalásokat folytasson a Seychelle 
Köztársasággal és – adott esetben – e melléklet 3. pontjának megfelelően 
megállapodjon a megállapodásnak a következők tekintetében történő módosításáról: 

a) a halászati lehetőségek felülvizsgálata a megállapodás 9. cikkének 
megfelelően; 

b) a VMS-re vonatkozó műszaki szabályok felülvizsgálata a melléklet 6. 
függeléke 10. pontjának megfelelően, valamint a hasonló műszaki 
rendelkezések felülvizsgálata a megállapodás 8. cikkének (1) bekezdése 
alapján. 

2. A megállapodás keretében létrehozott vegyes bizottságban az Unió: 

a) a közös halászati politika keretében kitűzött uniós célkitűzésekkel összhangban 
lép fel; 

b) a közös halászati politika külpolitikai vetületéről szóló bizottsági közleményről 
szóló 2012. március 19-i tanácsi következtetésekkel összhangban végzi 
tevékenységét; 

c) olyan álláspontokat képvisel, amelyek összeegyeztethetők a regionális halászati 
gazdálkodási szervezetek által elfogadott vonatkozó szabályokkal. 

3. Amikor a vegyes bizottság ülésének napirendjén egy, a megállapodásnak az 1. 
pontban említett módosításait érintő határozat elfogadása szerepel, minden szükséges 
lépést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Unió nevében kifejtett álláspont 
figyelembe vegye a Bizottsághoz eljuttatott legfrissebb statisztikai, biológiai és 
egyéb idevágó információkat. 

Ebből a célból, a fenti információk alapján a Bizottság szolgálatai – elegendő idővel 
a vegyes bizottság adott ülése előtt – megküldik az Unió tervezett álláspontjának 
konkrét részleteit rögzítő előkészítő dokumentumot a Tanácsnak vagy a Tanács 
előkészítő szerveinek, vizsgálat és jóváhagyás céljából. 

Amennyiben a későbbi, többek között a konferencia helyszínén sorra kerülő ülések 
során nem lehetséges megállapodásra jutni az uniós álláspontról az új elemek 
figyelembevételét illetően, a kérdést vissza kell utalni a Tanács vagy előkészítői 
szervei elé. 

A Bizottság felkérést kap arra, hogy – kellő időben – tegye meg a vegyes bizottság 
által meghozott határozat nyomán szükségessé váló lépéseket, adott esetben 
beleértve a vonatkozó határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő 
kihirdetését, valamint az e határozat végrehajtásához szükséges bármely javaslat 
benyújtását. 


