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PRILOGE 

 
Obseg pooblastila in postopek za oblikovanje stališča Unije 

v skupnem odboru  
 

1. Komisija je pooblaščena za pogajanja Z Republiko Sejšeli in odobritev sprememb 
Sporazuma, če je to potrebno in ob izpolnjevanju odstavka 3 te priloge, glede 
naslednjih vprašanj: 

(a) pregled ribolovnih možnosti v skladu s členom 9 Sporazuma; 

(b) pregled tehničnih predpisov o VMS v skladu s točko 10 Dodatka 6 Priloge k 
Sporazumu in podobnih tehničnih določb v skladu s členom 8(1) Sporazuma. 

2. V skupnem odboru, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o partnerstvu, Unija: 

(a) deluje v skladu s cilji Unije v okviru skupne ribiške politike; 

(b) zagotavlja skladnost s sklepi Sveta z dne 19. marca 2012 o sporočilu Komisije 
o zunanji razsežnosti skupne ribiške politike;  

(c) zagovarja stališča, skladna z ustreznimi pravili, ki jih sprejmejo regionalne 
organizacije za upravljanje ribištva. 

3. Če naj bi se na seji skupnega odbora sprejel sklep o spremembah Sporazuma iz 
odstavka 1, se sprejmejo ustrezni ukrepi, da bi se v stališču, ki se izrazi v imenu 
Unije, upoštevala najnovejša statistična, biološka in druga ustrezna dognanja, 
posredovana Komisiji. 

Službe Komisije v ta namen, na podlagi teh dognanj in dovolj zgodaj pred zadevno 
sejo skupnega odbora posredujejo Svetu ali njegovim pripravljalnim telesom v 
razpravo in odobritev pripravljalni dokument, v katerem navedejo podrobnosti 
predvidenega stališča Unije. 

Če med nadaljnjimi sestanki, tudi med samo sejo, ni mogoče doseči dogovora, s 
katerim bi zagotovili, da bodo v stališču Unije upoštevani novi dejavniki, se zadeva 
predloži Svetu ali njegovim pripravljalnim telesom. 

Komisija lahko v ustreznem roku sprejme kakršne koli ukrepe v okviru nadaljnjega 
ukrepanja na podlagi sklepa skupnega odbora ter po potrebi tudi objavi zadevni sklep 
v Uradnem listu Evropske unije in predloži predloge, potrebne za izvajanje tega 
sklepa. 

 

 


