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ANEXĂ  

Directive de negociere  

– Obiectivul negocierilor este încheierea unui acord între Uniunea Europeană și 

Republica Seychelles privind accesul navelor care arborează pavilionul Republicii 

Seychelles la apele și la resursele biologice marine ale Uniunii Europene, și anume la 

apele și resursele biologice marine din zona economică exclusivă (ZEE) din largul 

coastelor Mayotte.  

– Acordul pentru accesul navelor din Seychelles la apele din Mayotte, sub jurisdicția 

UE, ar trebui, prin urmare, să definească cadrul general, principiile generale și 

obiectivele care vor sta la baza accesului. Acesta ar trebui să conțină o clauză de 

abrogare a acordului de acces actual dintre Uniunea Europeană și Republica 

Seychelles
1
. 

– Pentru ca acest nou acord să asigure promovarea pescuitului sustenabil și 

responsabil, obiectivele de negociere ale Comisiei se bazează pe următoarele aspecte: 

 asigurarea accesului navelor care arborează pavilionul Seychelles la apele și 

resursele biologice marine ale Uniunii Europene, și anume la apele și resursele 

biologice marine din zona economică exclusivă din largul coastei Mayotte, 

precum și la autorizațiile de pescuit necesare navelor care arborează pavilionul 

Seychelles pentru a desfășura activități de pescuit în zona economică exclusivă 

respectivă; 

 luarea în considerare a celor mai bune avize științifice disponibile și a 

planurilor de gestionare relevante adoptate de organizațiile regionale de 

gestionare a pescuitului (ORGP), pentru a asigura sustenabilitatea activităților 

de pescuit și pentru a promova guvernanța oceanelor la nivel internațional. 

Activitățile de pescuit ar trebui să fie orientate exclusiv către resursele 

disponibile, ținându-se cont de capacitatea de pescuit a flotei locale, 

acordându-se în același timp o atenție specială puternicului caracter migrator al 

unora dintre stocurile în cauză; 

 asigurarea accesului navelor care arborează pavilionul Seychelles la resurse 

biologice marine pe baza unor criterii similare celor care se aplică flotei UE în 

zona de competență a Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și pe baza 

evoluțiilor observate în ultimii ani; 

 includerea în acord a taxelor de licență, care trebuie plătite numai de armatori. 

Nu ar trebui prevăzută nicio contribuție financiară din partea guvernului 

Seychelles; 

 asigurarea faptului că protocolul va contribui la promovarea creșterii 

economice durabile și a muncii decente legate de activitățile de pescuit, ținând 

seama de convențiile relevante ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM); 

 includerea unei clauze privind consecințele încălcării drepturilor omului și a 

principiilor democratice. 

– Acordul ar trebui să definească: 
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 zona de pescuit care face obiectul acordului, ale cărei limite ar trebui să fie 

stabilite într-o anexă la acord; 

 posibilitățile de pescuit, pe categorii, care urmează să fie acordate navelor de 

pescuit care arborează pavilionul Seychelles și 

 taxele care trebuie plătite de către navele de pescuit care arborează pavilionul 

Seychelles pentru a fi autorizate să aibă acces la apele și la resursele biologice 

marine ale Uniunii în ZEE din largul coastei Mayotte și condițiile pentru 

efectuarea acestor plăți. 

–  


