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1. Comisia este autorizată să negocieze cu Republica Seychelles și, după caz, sub 
rezerva respectării punctului 3 din prezenta anexă, să convină asupra unor modificări 
ale acordului în ceea ce privește următoarele aspecte: 

(a) revizuirea posibilităților de pescuit în conformitate cu articolul 9 din acord; 

(b) revizuirea normelor tehnice privind VMS în conformitate cu punctul 10 din 
apendicele 6 din anexa la acord și a dispozițiilor tehnice similare în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din acord. 

2. În cadrul comisiei mixte instituite prin acord, Uniunea: 

(a) acționează în conformitate cu obiectivele urmărite de Uniune în cadrul politicii 
comune în domeniul pescuitului; 

(b) acționează în conformitate cu concluziile Consiliului din 19 martie 2012 
referitoare la Comunicarea Comisiei privind dimensiunea externă a politicii 
comune în domeniul pescuitului;  

(c) promovează poziții care sunt consecvente cu normele relevante adoptate de 
organizațiile regionale de gestionare a pescuitului. 

3. Atunci când se prevede adoptarea, în cadrul unei reuniuni a comisiei mixte, a unei 
decizii privind modificări ale acordului, astfel cum se prevede la punctul 1, se iau 
măsurile necesare pentru ca poziția care urmează să fie exprimată în numele Uniunii 
să țină seama de cele mai recente informații relevante de ordin statistic, biologic sau 
de altă natură transmise Comisiei. 

În acest scop și pe baza informațiilor respective, serviciile Comisiei transmit 
Consiliului sau grupurilor de pregătire ale acestuia, spre examinare și aprobare, un 
document pregătitor care prevede detaliile poziției Uniunii avute în vedere, cu 
suficient timp înainte de reuniunea relevantă a comisiei mixte. 

În cazul în care, în cadrul unor reuniuni ulterioare, inclusiv la fața locului, nu se 
poate ajunge la un acord astfel încât poziția Uniunii să ia în considerare noile 
elemente, chestiunea este transmisă Consiliului sau grupurilor sale de pregătire. 

Comisia este invitată să ia, în timp util, orice măsuri necesare ca urmare a deciziei 
comisiei mixte, inclusiv, după caz, publicarea deciziei relevante în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și prezentarea eventualelor propuneri necesare pentru punerea în 
aplicare a deciziei respective. 

 

 


