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BEGRUNDELSE 

1. BEGRUNDELSE 
Den Europæiske Union og Republikken Mozambique har undertegnet en protokol til 
fiskeriaftalen, som anvendes fra den 1. februar 2012. Protokollen, som fastsætter 
fiskerimulighederne for EU-fiskerfartøjer og de finansielle bidrag, udløber den 31. januar 
2015. 

Kommissionen foreslår, at der indledes forhandlinger om en ny protokol, der opfylder 
medlemsstaternes fiskerflåders reelle muligheder og behov, og som er i overensstemmelse 
med Rådets konklusioner fra den 19. marts 2012 om en meddelelse fra Kommissionen om den 
fælles fiskeripolitiks eksterne dimension. 

Rådet anmodes om at vedtage de forhandlingsdirektiver, der er knyttet som bilag til denne 
henstilling. 

2. HENSTILLING 
På baggrund af ovenstående henstiller Kommissionen: 

- at Rådet bemyndiger Kommissionen til at indlede og føre forhandlinger om en ny protokol 
som led i fiskeripartnerskabsaftalen med Republikken Mozambique 

- at Kommissionen udpeges som EU's forhandler på dette område 

- at Kommissionen fører forhandlingerne i samråd med et særligt udvalg, jf. bestemmelserne i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og 

- at Rådet godkender de forhandlingsdirektiver, der er knyttet som bilag til denne henstilling.
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Henstilling med henblik på 

Henstilling med henblik på 

RÅDETS AFGØRELSE 

om bemyndigelse af Kommissionen til at indlede forhandlinger på Den Europæiske 
Unions vegne om en ny protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Mozambique 

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 218, 
stk. 3 og 4, 

under henvisning til henstilling fra Kommissionen, og 

ud fra den betragtning, at der bør indledes forhandlinger med henblik på indgåelse at en ny 
protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Republikken Mozambique — 

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:  

Artikel 1 

Kommissionen bemyndiges hermed til på Den Europæiske Unions vegne at indlede 
forhandlinger med henblik på at forny protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen med 
Republikken Mozambique. 

Artikel 2 

Forhandlingerne føres i samråd med Rådets Gruppe vedrørende den Eksterne Fiskeripolitik og 
i overensstemmelse med forhandlingsdirektiverne i bilaget. 

Artikel 3 

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen. 

Udfærdiget i Bruxelles, den […]. 

 På Rådets vegne 
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