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BIJLAGE 

RECTIFICATIE 

van het Besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de 

partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de 

Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan 

(ST 13015/15 van 10.11.2015) 

Aan document ST 13015/15 wordt de volgende bijlage toegevoegd: 

"BIJLAGE 

Reikwijdte van de verleende bevoegdheden en procedure voor de vaststelling van het 

Uniestandpunt in de gemengde commissie opgericht bij artikel 8 van de overeenkomst 

1) De Commissie is gemachtigd om met de Republiek Liberia te onderhandelen en, waar 

passend en indien is voldaan aan punt 3 van deze bijlage, overeenstemming te bereiken 

over wijzigingen van het protocol die betrekking hebben op de volgende aspecten: 

a) herziening van de vangstmogelijkheden overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van het 

protocol; 

b) besluitvorming over de nadere bijzonderheden van de sectorale steun 

overeenkomstig artikel 4 van het protocol; 

c) besluitvorming over maatregelen voor het verzekeren van een duurzaam beheer van 

de visbestanden overeenkomstig artikel 5, lid 5, van het protocol; 

d) technische bepalingen van het protocol en de bijlage daarbij die onder de 

bevoegdheid van de gemengde commissie vallen overeenkomstig artikel 6, lid 2, van 

het protocol. 
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2) In de gemengde commissie: 

a) handelt de Unie in overeenstemming met de doelstellingen die zij in het kader van 

het gemeenschappelijk visserijbeleid nastreeft; 

b) voegt de Unie zich naar de conclusies van de Raad van 19 maart 2012 over de 

mededeling inzake de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid; 

c) ijvert de Unie voor standpunten die in overeenstemming zijn met de desbetreffende 

voorschriften van de regionale organisaties voor visserijbeheer en die passen in de 

context van gezamenlijk beheer door de kuststaten. 

3) Als er in een vergadering van de gemengde commissie een besluit moet worden genomen 

over wijzigingen van het protocol als bedoeld in punt 1, wordt het nodige gedaan om 

ervoor te zorgen dat het namens de Unie in te nemen standpunt rekening houdt met de 

meest recente statistische, biologische en andere relevante informatie die aan de 

Commissie is toegezonden. 

Daartoe zenden de diensten van de Commissie op basis van die informatie, en lang genoeg 

vóór de betrokken vergadering van de gemengde commissie, een document met de nadere 

bijzonderheden van het voorgestelde standpunt van de Unie ter bespreking en goedkeuring 

toe aan de Raad of zijn voorbereidende instanties. 

Met betrekking tot de in punt 1, onder a), bedoelde aspecten is voor de goedkeuring van 

het beoogde Uniestandpunt door de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen 

vereist. In de andere gevallen wordt het in het voorbereidende document vervatte 

Uniestandpunt geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een aantal lidstaten, die een blokkerende 

minderheid vormen, daartegen bezwaar maken tijdens een vergadering van de 

voorbereidende instantie van de Raad of binnen 20 dagen na ontvangst van het 

voorbereidende document, al naar gelang hetgeen zich het eerst voordoet. Indien bezwaren 

worden gemaakt, wordt de zaak aan de Raad voorgelegd. 
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Indien tijdens latere vergaderingen, ook ter plaatse, geen overeenstemming kan worden 

bereikt over het verwerken van nieuwe elementen in het namens de Unie in te nemen 

standpunt, wordt de zaak voorgelegd aan de Raad of zijn voorbereidende instanties. 

4) De Commissie wordt verzocht te gelegener tijd stappen te ondernemen die noodzakelijk 

zijn voor de follow-up van het besluit van de gemengde commissie, met inbegrip van, waar 

passend, de bekendmaking van het betrokken besluit in het Publicatieblad van de 

Europese Unie, en de indiening van voorstellen die nodig zijn voor de uitvoering van dat 

besluit.". 
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