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ANEXO 

 
Âmbito da habilitação e procedimento para a definição da posição da União  

na comissão mista  
 

1. A Comissão fica autorizada a negociar com a República das Seicheles e, sempre que 
apropriado e desde que sejam respeitadas as condições do ponto 3 do presente anexo, 
a aprovar alterações do acordo em relação às seguintes questões: 

(a) Revisão das possibilidades de pesca nos termos do artigo 9.º do acordo; 

(b) Revisão das normas técnicas em matéria de VMS em conformidade com o 
apêndice 6, ponto 10, do anexo do acordo e outras disposições técnicas 
semelhantes em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, do acordo. 

2. No âmbito da comissão mista criada ao abrigo do acordo, a União: 

(a) Age em conformidade com os seus objetivos no âmbito da política comum das 
pescas; 

(b) Atua em consonância com as conclusões do Conselho, de 19 de março de 
2012, sobre a Comunicação da Comissão relativa à dimensão externa da 
política comum das pescas;  

(c) Promove posições coerentes com as regras relevantes adotadas pelas 
organizações regionais de gestão das pescas. 

3. Quando se preveja a adoção, numa reunião da comissão mista, de uma decisão sobre 
alterações do acordo referidas no n.º 1, devem ser tomadas as medidas necessárias 
para que a posição a expressar em nome da União tenha em conta os mais recentes 
dados estatísticos e biológicos e outras informações pertinentes transmitidos à 
Comissão. 

Para o efeito, e com base nessas informações, os serviços da Comissão devem enviar 
ao Conselho ou às suas instâncias preparatórias, com a devida antecedência em 
relação à reunião da comissão mista em causa, um documento preparatório que 
especifique os parâmetros da posição prevista da União, para análise e aprovação. 

Na impossibilidade de chegar a acordo no decurso de ulteriores reuniões, inclusive 
no local, para que a posição da União tenha em conta novos elementos, a questão é 
remetida ao Conselho ou às suas instâncias preparatórias. 

A Comissão é convidada a tomar em devido tempo todas as medidas necessárias para 
assegurar o seguimento da decisão da comissão mista, incluindo, sempre que 
apropriado, a publicação da decisão relevante no Jornal Oficial da União Europeia e 
a apresentação de eventuais propostas necessárias para a execução dessa decisão- 

 

 


