VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 9. listopadu 2011 č. 828

Zásady pro postup delegace České republiky
na 27. shromáždění Mezinárodní námořní organizace (IMO),
Londýn, 21. - 30. listopadu 2011

Ve dnech 21. - 30. listopadu 2011 se bude konat v Londýně 27. shromáždění
Mezinárodní námořní organizace IMO (27th Assembly of the International Maritime
Organization).
Delegace ČR:
se v jednotlivých otázkách projednávaných na 27. shromáždění IMO bude řídit
následujícími zásadami:
Ve volbách do Rady IMO podpoří státy dle rozhodnutí MZV:
v kategorii „A“ - 10 států největších poskytovatelů námořních dopravních služeb
(podle velikosti tonáže),
(seznam států vytvoří MZV);
v kategorii „B“ - 10 států nejvíce zainteresovaných na námořním obchodě (podle
obratu námořního obchodu),
(seznam vytvoří MZV);
v kategorii „C“ - 20 států se zvláštním zájmem na námořní dopravě a obchodu
z hlediska zastoupení hlavních regionů světa (podle geografického hlediska),
(seznam vytvoří MZV).
Podpoří potvrzení nového generálního tajemníka IMO p. Sekemizu do funkce.
V případě schvalování dokumentů bude v koordinaci s ostatními členskými
státy EU podporovat ty návrhy, které budou přinášet efektivní a bezpečné řešení
otázek bezpečnosti námořní dopravy a chránit tak zájmy ČR a rovněž tak EU a
efektivní rozpočet IMO na období 2012 - 2013. Bude se přitom dle možnosti zasazovat
o zachování dosavadní výše členských příspěvků a zároveň o zlepšení příspěvkové
morálky jednotlivých členských států.
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V rámci programů a práce Výboru pro technickou spolupráci (TC - Technical
Co-operation Committee) se bude snažit o účast na regionálních seminářích, které jsou
k implementaci úmluv IMO na národní úrovni pořádány pro státy střední a východní
Evropy, zejména pak pro státy vnitrozemské.
Česká delegace bude jednat v souladu s výše uvedenými zásadami; obecně bude
delegace ČR v rámci Shromáždění IMO postupovat v souladu s výsledky a
doporučeními koordinačních schůzek EU a závěrů Rady EU k problematice IMO.
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