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RÖVID INDOKOLÁS

A Seychelle Köztársaság és az Európai Unió (a továbbiakban: az Unió) között létrejött halászati 
partnerségi megállapodás1 2007. november 2-án lépett hatályba. A megállapodás hat évre szóló 
jegyzőkönyve2 2014. január 18-án vált alkalmazandóvá és 2020. január 17-én lejárt. A 
Bizottság tárgyalásokat folytatott a Seychelle Köztársaság kormányával egy új megállapodás 
és az ahhoz csatolandó végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről, és 2019. október 22-én 
mindkettőt parafálták.

A Seychelle Köztársasággal kötendő új megállapodásra irányuló tárgyalások az Európai Unió 
által az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS-országok) vonatkozásában folytatott 
külső tevékenység részét képezik, és figyelembe veszik különösen a demokratikus alapelvek és 
az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló uniós célkitűzéseket. Az új megállapodás 
figyelembe veszi a megreformált közös halászati politika prioritásait3. 

Az új jegyzőkönyv a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvélemények alapján és az 
Indiai-óceáni Tonhalbizottság (IOTC) ajánlásait figyelembe véve halászati lehetőségeket 
biztosít az uniós hajók számára a Seychelle Köztársaság halászati övezetében. Célja, hogy – 
amellett, hogy a halászati ágazatban hozzájáruljon a tisztességes munkakörülmények 
alkalmazásához – lehetővé tegye az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság szorosabb 
együttműködését a Seychelle Köztársaság halászati övezetében és az Indiai-óceán vizein a 
halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása érdekében.

Az új jegyzőkönyv figyelembe veszi a legutóbbi (a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó) 
megállapodás és jegyzőkönyv értékelésének eredményeit, valamint azt az előretekintő 
értékelést, amely egy új megállapodás és jegyzőkönyv megkötésének szükségességét vizsgálja. 
Mindkét értékelést külső szakértők végezték. 

A jegyzőkönyv a következő kategóriákban nyújt halászati lehetőségeket:

a) 40 erszényes kerítőhálós tonhalhalászhajó; 

b) 8 felszíni horogsoros halászhajó; 

c) az IOTC vonatkozó határozatainak megfelelő segédhajók. 

A jegyzőkönyv az ideiglenes alkalmazás kezdetétől, vagyis az aláírásának napjától számított 
hatéves időszakra szól.

Az Unió éves pénzügyi hozzájárulása 5 300 000 EUR-t tesz ki, mely összeg a következőkből 
tevődik össze:

a)  a Seychelle-szigetek halászati övezetének halászati erőforrásaihoz való hozzáférés 
tekintetében évi 2 500 000 EUR, amely a nagy távolságra vándorló fajok esetében évi 
50 000 tonnás referenciamennyiségnek felel meg; és

b) évi 2 800 000 EUR a Seychelle-szigetek halászati ágazati politikája fejlesztésének 
támogatására. Ez a támogatás megfelel a Seychelle-szigeteki átfogó halászati terv 
célkitűzéseinek.

A kötelezettségvállalásokra és kifizetésekre vonatkozó éves összegeket az éves költségvetési 

1 HL L 290., 2006.10.20., 2. o.
2 HL L 4., 2014.1.9., 3. o.
3 HL L 354., 2013.12.28., 22. o.
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eljárás során határozzák meg, beleértve az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekre 
vonatkozó tartalékalapot is4.

Az új megállapodás létrehoz egy vegyes bizottságot, amelynek feladata a megállapodás és az 
ahhoz csatolandó végrehajtási jegyzőkönyv alkalmazásának nyomon követése. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy az Unió nevében jóváhagyja a jegyzőkönyvnek a megállapodás 
alapján létrehozott vegyes bizottság által elfogadott módosításait. 

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
tegyen ajánlást az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti fenntartható halászati 
partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolandó végrehajtási jegyzőkönyvnek (2020–
2026) az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetének parlamenti 
jóváhagyására.

4 A költségvetési ügyekben való együttműködésről szóló intézményközi megállapodásnak megfelelően 
(HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).


