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РЕШЕНИЕ №/2010/ЕС НА СЪВЕТА

за сключване на Протокола за определяне на възможностите 

за риболов и финансовата помощ, предвидени в Споразумението 

за партньорство в областта на рибарството между 

Европейската общност и Република Сейшели

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 43, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид съгласието на Европейския парламент1,

  

1 ОВ C ….
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като има предвид, че:

(1) На 5 октомври 2006 г. Съветът прие Регламент (EО) № 1562/2006 относно 

сключването на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между 

Европейската общност и Република Сейшели1(наричано по-нататък "споразумението 

за партньорство"). Към споразумението за партньорство бе приложен протокол, с 

който се определяха възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в 

споразумението за партньорство. Срокът на действие на протокола изтича на 17 

януари 2011 г.

(2) Европейският съюз договори с Република Сейшели (наричана по-нататък 

"Сейшелите") нов протокол към споразумението за партньорство, предоставящ на 

корабите на ЕС възможности за риболов във водите, върху които Сейшелите има 

суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството (наричан по-нататък 

"протоколът").

(3) След приключване на тези преговори протоколът бе парафиран на 3 юни 2010 г. и бе 

изменен с размяна на писма на 29 октомври 2010 г.

(4) В съответствие с Решение №.../2010/ЕС на Съвета *2 на ... ** протоколът бе подписан 

от името на Съюза и се прилага временно.

(5) Протоколът следва да бъде сключен,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

  

1 ОВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 1.
* OВ: Моля да добавите номер и данни за публикацията на ST 17237/10.
2 OВ C …, …, стр. ….
** OВ: Моля да добавите датата на подписване на протокола.
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Член 1

Протоколът за определяне на възможностите за риболов и финансовата помощ, предвидени в

Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и 

Република Сейшели, се одобрява от името на Съюза1*.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 14 

от протокола2.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 

За Съвета

Председател

  

1 Текстът на протокола е публикуван в ОВ … заедно с решението за подписването му.
* OВ: моля да добавите данните за публикацията на протокола в бележката под линия.
2 Датата на влизане в сила на протокола ще бъде публикувана в Официален вестник на 

Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


