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ANEXE 

la 

Recomandarea de Decizie a Consiliului 

de autorizare a Comisiei să deschidă negocierile în numele Uniunii Europene în vederea 

aderării la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea 

liberă din Pacificul de Nord 
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ANEXA 1 

 

Directive pentru negocierile care urmează să fie purtate de Comisie în numele Uniunii 

Europene în vederea aderării la Convenția privind conservarea și gestionarea resurselor 

piscicole în marea liberă a Pacificului de Nord  

 

 

A  Directive de negociere 

1. Scopul negocierilor este de a permite Uniunii Europene să adere la convenție în 

calitate de membru. 

2.  Pe durata negocierilor cu Comisia pentru pescuitul în Pacificul de Nord (NPFC), 

Comisia ar trebui: 

– să solicite accesul flotei Uniunii la zona reglementată de convenție; 

– să aibă în vedere participarea UE, în calitate de parte contractantă la NPFC, la 

procesul decizional stabilit în convenție; 

– să solicite o parte corespunzătoare din resursele piscicole gestionate de NPFC, 

ținând seama de interesele flotelor UE; 

– să promoveze abordarea Uniunii privind conservarea în toate oceanele lumii și 

să își consolideze angajamentul față de conservarea pe termen lung și utilizarea 

durabilă a resurselor piscicole globale; 

– să respecte convenția și măsurile de conservare și gestionare adoptate de 

NPFC; 

– să respecte dreptul internațional și, în special, Convenția Națiunilor Unite 

asupra dreptului mării, Acordul din 1995 cu privire la conservarea și 

gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, 

precum și Acordul privind promovarea respectării măsurilor internaționale de 

conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă;  

– să îndeplinească obiectivele și principiile urmărite de Uniune în cadrul politicii 

comune în domeniul pescuitului, astfel cum au fost stabilite în Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013. 

ANEXA 2 

 

Directive pentru negocierile care urmează să fie purtate de Comisie în numele Uniunii 

Europene în vederea participării în calitate de parte necontractantă cooperantă (PNC) 

în cadrul Comisiei pentru pescuitul în Pacificul de Nord 

 

A  Directive de negociere 
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1. Scopul negocierilor este de a-i permite Uniunii Europene să participe în calitate de 

parte necontractantă cooperantă (PNC) în cadrul Comisiei pentru pescuitul în Pacificul 

de Nord. 

2.  Pe durata negocierilor cu Comisia pentru pescuitul în Pacificul de Nord (NPFC), 

Comisia ar trebui: 

– să solicite accesul flotei Uniunii la zona reglementată de convenție; 

– să aibă în vedere participarea UE, în calitate de parte necontractantă 

cooperantă, la NPFC; 

– să solicite o parte corespunzătoare din resursele piscicole gestionate de NPFC, 

ținând seama de interesele flotelor UE; 

– să promoveze abordarea Uniunii privind conservarea în toate oceanele lumii și 

să își consolideze angajamentul față de conservarea pe termen lung și utilizarea 

durabilă a resurselor piscicole globale; 

– să respecte convenția și măsurile de conservare și gestionare adoptate de 

NPFC; 

– să respecte dreptul internațional și, în special, Convenția Națiunilor Unite 

asupra dreptului mării, Acordul din 1995 cu privire la conservarea și 

gestionarea stocurilor de pești anadromi și a stocurilor de pești mari migratori, 

precum și Acordul privind promovarea respectării măsurilor internaționale de 

conservare și gestionare de către navele de pescuit în marea liberă;  

– să îndeplinească obiectivele și principiile urmărite de Uniune în cadrul politicii 

comune în domeniul pescuitului, astfel cum au fost stabilite în Regulamentul 

(UE) nr. 1380/2013. 


