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Instruktion inför möte med 114:e mötet med IMO:s
Råd, 29 juni-3 juli 2015 i London – frågor av teknisk
och/eller rutinmässig karaktär
Bakgrund
IMO:s råd, Council, håller sitt 114:e möte 29 juni- 3 juli 2015 i London.
Rådet har 40 invalda medlemsstater. Sverige är medlem av IMO:s råd.
Den svenska delegationen till sammanträdet med IMO:s råd (C 114) i
London, Storbritannien, kommer att utgöras av Pernilla Wallin (delegationsledare), Marina Angsell och Andrea Ahlberg, från Transportstyrelsen, samt
Anders Hermansson och Niklas da Silva från Näringsdepartementet.
IMO:s generalförsamling (Assembly) är organisationens högsta beslutande
organ som bl.a. antar dess budget och strategiska verksamhetsplaner.
Assembly möts vart annat år och nästa möte hålls i månadsskiftet november/
december år 2015. Det senaste mötet med Assembly var i slutet av november-början av december 2013. En av Rådets huvuduppgifter är att förbereda
Assembly och styra organisationen, enligt de av Assembly uppsatta ramarna, under tiden mellan Assemblys möten. C 114 är det sista ordinarie
Councilmötet innan 2015 års Assembly, vilket präglar mötets agenda.
Council kommer bl.a. att behandla förslag till budget och strategisk verksamhetsplan för nästa tvåårsperiod (2016-2017). En särskild arbetsgrupp
som arbetar med det strategiska planarbetet kommer att mötas under oktober
för att färdigställa förslag till instrument inom det området. Council kommer
sedan att mötas igen dagarna omedelbart före Assembly, vid ett s.k. ”extraordinary session”, för att uppdatera och slutföra arbetet med förslagen till
Assembly.
Nedan redovisas svensk ståndpunkt rörande följande agendapunkter som
inte identifierats som varande av särskild betydelse och/eller känslig art.
Svensk ståndpunkt avseende de frågor som identifierats som varande av
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särskild betydelse och/eller känslig art, finns i instruktion som fastställs av
Regeringskansliet. De agendapunkter som finns i separat instruktion som
fastställs av Regeringskansliet (och som inte omfattas av denna instruktion
inför mötet) är:
3. Strategy, planning and reform
4. Resource management
5. Results-based budget for 2016-2017
14. World Maritime University
20. Appointment of the Secretary-General
(procedurer för valet behandlas nedan i detta dokument)
Ingen EU-koordinering har aviserats och brukar heller inte hållas.
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Agendapunkt 1 – Adoption of the Agenda
Dokumentbeteckning
C 114/1

Provisional agenda

Secretariat

C 114/1/2

Provisional timetable

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Rådet uppmanas anta den preliminära dagordningen (C 114/1) och notera
dokument C 114/1/2 med en preliminär tidsplan som används som vägledning för genomförandet av mötet.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige stödjer att agendan antas och noterar den preliminära tidsplanen.
Val av ny SG sker på tisdag den 30 juni.

Agendapunkt 2 – Report of the Secretary-General on
credentials
Dokumentbeteckning
C 114/2

This document requests Members to
transmit credentials

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Information om att varje rådsmedlem, enligt regel 9 i ToR för Council, ska
lämna in korrekta förhandlingsfullmakter. Endast de delegationerna med
korrekta förhandlingsfullmakter får rösta vid mötet. Eftersom val av SG ska
ske på tisdagen den 30 juni är det viktigt att förhandlingsfullmakter lämnas
in senast då mötet öppnas; en kopia ska även skickas in i förväg.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Noteras
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Agendapunkt 3 – Strategy, planning and reform
Se separat instruktion från Regeringskansliet

Agendapunkt 4 – Resource management
Se separat instruktion från Regeringskansliet

Agendapunkt 5 – Results-based budget for 2016-2017
Se separat instruktion från Regeringskansliet

Agendapunkt 6 – IMO Member State Audit Scheme
Dokumentbeteckning
C 114/6

Progress report on the implementation of the
Scheme

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Bakgrund
I samband med generalförsamlingen 2009 beslutade IMO på förslag från ett
antal stater, däribland SE, att göra IMO:s frivilliga revisionssystem för stater
obligatoriskt. Sverige har varit mycket aktiv i arbetet med VIMSAS och
dess institutionalisering.
Det obligatoriska systemet ska börja tillämpas 1 januari 2016 och ett aktivt
arbete för att förbereda detta pågår. C 113 fattade beslut om ett antal policyfrågor rörande processen med att göra VIMSAS obligatoriskt.
I C 114/6 lämnar SG information om arbetet med att göra systemet obligatoriskt, vilka audits som är schemalagda 2016 och 2017 och föreslår att
Rådet:
•

(19.5) Uppmanar MS som blivit auditerade att auktorisera
Sekretariatet att publicera auditrapport och ”correction action plan”.

•

(19.6) Uppmanar MS att tillhandahålla kontaktdetaljer till en person
i landet som ska ha tillgång till auditrapporter genom GISIS.

Angelägenhetsgrad
Hög

Datum

2015-06-23

Handlingslinje
Sverige ska fortsätta uttala sitt stöd för VIMSAS och dess institutionalisering.
Informationen i dokument C 114/6 noteras. Sverige kan stödja de uppmaningar till MS som föreslås i 19.5 och 19.6.

Agendapunkt 7 – Consideration of the report of the
Legal Committee
Dokumentbeteckning
C 114/7

This document reports on the outcome of the Secretary102nd session of the Legal Committee
General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/7 rapporteras från LEG 102. Rådet uppmanas att notera
utfallet och fatta beslut som underställts Rådet av LEG 102.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid LEG 102 och står bakom de beslut som fattats. Om
det blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige
följa instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.

Agendapunkt 8 – Consideration of the report of the
Marine Environment Protection Committee
Dokumentbeteckning
C 114/8

This document reports on the outcome of the Secretary68th session of the Marine Environment
General
Protection Committee

C 114/8/1

Support for intersessional work on finalizing Marshall
a data collection system
Islands

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/8 rapporteras från MEPC 68. Rådet uppmanas att notera utfallet och fatta beslut som underställts Rådet av MEPC 68.
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MEPC 68 beslutade att rekommendera till rådet att inrätta en ”intersessional”- arbetsgrupp som ska arbeta med datainsamling och energieffektivitet.
Arbetsgruppen ska träffas i direkt anslutning till CCC 2 som sammanträder i
september. I dokument 114/8/1 argumenterar Marshall Islands för att Rådet
ska godkänna att arbetsgruppen inrättas, att gruppen ska slutföra arbetet med
att ta fram ett datainsamlingssystem skyndsamt och att Marshall Islands
dokument MEPC 68/5/1 därefter ska hanteras.
Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid MEPC 68 och står bakom de beslut som fattats. Om
det blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige
följa instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.
SE ska stödja inrättandet av en ”intersessional”-arbetsgrupp samt dokument
C 114/8/1.

Agendapunkt 9 - Consideration of the reports of the
Maritime Safety Committee
Dokumentbeteckning
C 114/9

This document reports on the outcome of the Secretaryninety-fifth session of the Maritime Safety
General
Committee

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument C 114/9 rapporteras från MSC 95. Rådet uppmanas att notera
utfallet från mötet. Samtliga action points (beslut som Council uppmanas att
fatta) är att notera arbete, förutom action points:

8.12

endorse the proposed High-level Action Plan and priorities for
the 2016-2017 biennium (paragraph 19.40 and annex 22);

28.14

endorse the intersessional meetings approved for 2015 and
2016 (paragraph 19.42);

Vad gäller 28.12 är det möjligt att kritik kan komma att framföras mot att
MSC 95 inte följt riktlinjerna för hur nya outputs ska antas. I stället för att
enbart hantera förslag på nya outputs som motiverats och åtföljs av en
konsekvensanalys, checklista för administrativa bördor och påverkan på
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”human element” har kommittén, vid sittande möte, utarbetat två motiveringar till outputs som den antagit vid samma möte.
MSC 95 godkände följande “intersessional meetings”:
1. Ett möte med ”E&T Group for the IMDG Code” direkt efter CCC 2;
2. Ett möte med ”E&T Group for the IMSBC Code” under första
halvåret 2016;
3. Ett möte med ”FSA Experts Group” den 10-12 november 2015 (som
ska rapportera direkt till SDC 3);
4. Ett möte med PPR ESPH under 2016 (godkänt av MEPC 67);
5. Ett möte med ICAO/IMO Joint Working Group on Search and
Rescue i Trenton, Ontario, Kanada, den 14-18 septemer 2015;
6. Ett möte med ICAO/IMO Joint Working Group on Search and
Rescue under 2016;
7. Ett möte med Joint IMO/ITU Experts Group on Maritime
Radiocommunication Matters på IMO den 5-9 oktober 2015;
8. Ett möte med Joint IMO/ITU Experts Group on Maritime
Radiocommunication Matters under 2016: och
9. Ett möte med Joint FAO/IMO Ad Hoc Working Group on IUU
fishing and related matters (JWG) den 16-18 november 2015.
Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid MSC 95 och står bakom de beslut som fattats. Om
det blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige
följa instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.
SE ska stödja förslagen rörande HLAP, men kan ställa sig bakom ett krav
från Council om en strikt tillämpning av riktlinjerna för att anta nya outputs.
Sverige stödjer att C 114 godkänner de av MSC 95 föreslagna ”intersessional” arbetsgrupperna.

Agendapunkt 10 – Consideration of the report of the
Technical Cooperation Committee
Dokumentbeteckning
C 114/10

The decisions of TC 65 will be reported to
the Council after the conclusion of that
session

SecretaryGeneral

C 114/10/x

This document reports on the outcome of the Secretary-
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65th session of the Technical Cooperation
Committee

General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/10/x rapporteras från TC 65. Rådet uppmanas att notera
utfallet och fatta beslut som underställts Rådet av TC 65.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid TC 65 och står bakom de beslut som fattats. Om det
blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige följa
instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.

Agendapunkt 11 – Technical Cooperation Fund
a) Report on the activities of the 2014 programme
Dokumentbeteckning
C 114/11(a)

(a) Report on the activities of the 2014
programme

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/11(a) informeras om de tekniska samarbetsprojekt som
genomförts inom ramen för ITCP-programmet under 2014 och som
finansierats genom TC-fonden. Den fullständiga sammanställningen över
dessa projekt finns i dokument TC 65/3/(a) som behandlats på TC 65.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid TC 65 och står bakom de beslut som fattats. Om det
blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige följa
instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.
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b) Biennial allocation to support ITCP for 2016-2017
Dokumentbeteckning
C 114/11/(b)

(b) Biennial allocation to support the ITCP
for 2016-2017

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställningen
Dokument 114/11(b) informerar om den allokering som TC 65 godkände
för genomförande av tekniska samarbetsprojekt inom ramen för ITCP för
perioden 2016-2017. Den fullständiga sammanställningen över allokeringarna finns i dokument TC 65/4(a).
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige har deltagit vid TC 65 och står bakom de beslut som fattats. Om det
blir fråga om att öppna upp en fråga, eller ta ställning i sak, ska Sverige följa
instruktion till relevant möte vid behandlingen i C 114.

Agendapunkt 12 – Protection of vital shipping lanes
Dokumentbeteckning
C 114/12

Piracy and armed robbery against ships

SecretaryGeneral

C 114/12/1

Recent developments of the Cooperative
Mechanism for the Straits of Malacca and
Singapore

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument C 114/12 informerar sekretariatet om utvecklingen, sedan C
113, om åtgärder mot piracy i ”Gulf of Guinea and in waters off the coast of
Somalia”. Det kan särskilt noteras att inga fartygskapningar rapporterats till
IMO ”in waters off the coast of Somalia” sedan C 113.
I dokument C 114/12/1 informerar sekretariatet om ett antal möten relaterade till ”Cooperative Mechanism for the Straits of Malacca and Singapore”.
Angelägenhetsgrad
Låg
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Handlingslinje
Notera

Agendapunkt 13 – Periodic review of administrative
requirements in mandatory IMO instruments
Dokumentbeteckning
C 114/13
Draft Assembly resolution Presenting a
Framework for Eliminating Administrative
Burdens within Present and Future IMO
Regulations

SecretaryGeneral

C 114/13/1

Information related to a future IMO webportal

SecretaryGeneral

C 114/13/2

Revised Strategic Direction in Relation to
the Reduction of Administrative Burdens

Chile,
Marshall
Islands,
Netherlands
and United
Kingdom

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Vid C 113 behandlades slutrapporten från den Ad Hoc Steering Group for
Reducing Administrative Requirements (SG-RAR) som inrättades på det
108:e rådsmötet. Styrguppen har haft i uppgift att se över de administrativa
bördorna i IMO-instrumenten och komma med rekommendationer för hur
man kan reducera dessa. C 113 gav Sekretariatet i uppdrag att formulera ett
utkast till en Assemblyresolution som svar på vissa av rekommendationerna.
Ett sådant utkast finns i dokument C 114/13. Resolutionen handlar om ett
systematiskt tillvägagångssätt för att minska de administrativa bördorna i
IMO:s regelverk och uppnå ”better regulation”.
Rekommendation 2 från SG-RAR var att organisationen etablerar och utvecklar en vision och policy avseende dess roll och ansvar som värd för en
webbaserad informationsportal för att lägga in, lagra och hämta information
och data (prioriterat). C 113 gav sekretariatet i uppdrag att utarbeta ett förslag så att det kan få en bild av de konsekvenser förslaget skulle medföra. I
dokument C 114/13/1 informerar Sekretariatet om att det inlett ett arbete
med att göra en översyn av det system som finns (GISIS), vilken data som
finns i systemet, och vilken kapacitet systemet har. Nästa steg är att kartlägga vilka ytterligare behov och önskemål som finns på en webbaserad
informationsportal och utarbeta ett förslag på en möjlig väg framåt.
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C 113 konstaterade att Strategic Direction 8 kan behöva ändras för att bättre
reflektera arbetet som förväntas med anledning av SG-RARs rapport, och
inbjöd förslag från MS. I C 114/13/2 lämnar ett antal MS ett förslag som
innebär att strategic direction 8 delas i två delar, en som handlar om
”facilitation” och en som handlar om arbete för att minska administrativa
bördor.
Angelägenhetsgrad
Hög
Handlingslinje
Sverige stödjer en Assemblyresolution om administrativa bördor och ”better
regulation” och stödjer, i princip, det utkast som presenteras i C 114/13. Det
är dock sannolikt att resolutionstexten kommer att behöva omarbetas för att
på ett tydligare sätt uttrycka vad man vill uppnå utan att återupprepa beslut
som redan har fattats. Sverige ska särskilt stödja initiativ/förslag på att
omformulera texten så att den inte enbart handlar om administrativa bördor
utan fokuserar på ”better regulation”. Det bör klargöras hur uppmaningen
till kommittéerna att göra en översyn av existerande administrativa bördor
förhåller sig till det uppdrag som kommittéerna redan har fått, och om det
finns ett mervärde med att återupprepa uppdraget. Det bör också klargöras
på vilket sätt principerna i annex 2 för den översyn som kommittéerna
uppmanas göra över existerande administrativa bördor och för nya regelförslag ska användas – och hur de förhåller sig till checklistan för
administrativa bördor i nya regelförslag i the GAP.
Sverige noterar informationen i C 114/13/1 från sekretariatet om arbete
relaterat till en webbaserad informationsportal.
Sverige stödjer förslaget i C 114/13/2 om att ändra strategic direction 8.
Vissa justeringar för att förtydliga kan behövas.

Agendapunkt 14 – World Maritime University
Se separat instruktion från Regeringskansliet
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Agendapunkt 15 – IMO International Maritime Law
Institute
a) Report of the Governing Board
Dokumentbeteckning
C 114/15(a)

(a) Report of the Governing Board

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/15(a) finns en rapport från ”IMLI Governing Board” som
rapporterar om viktigare händelser under föregående akademiska år.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera.

b) Budget
Dokumentbeteckning
C 114/15/(b)

(b) Budget

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokument 114/15(b) informerar om IMLI:s budget för 2015 samt förslaget
på budget för 2016. Det kan noteras att IMLI:s budget för 2015 är i balans
och att ekonomin är välordnad.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera.
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Agendapunkt 16 – Assembly matters
a) Provisional agenda for the twenty-ninth regular session of the
Assembly
Dokumentbeteckning
C 114/16(a)

(a) Provisional agenda for the twenty-ninth
regular session of the Assembly

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/16(a) ombeds Rådet att godkänna förslaget till agenda inför
A 29.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Utkastet till agenda för A 29 kan godkännas.

b) Preparations for the twenty-ninth regular session of the
Assembly
Dokumentbeteckning
C 114/16(b)

(b) Preparations for the twenty-ninth regular
session of the Assembly

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/16(b) rapporterar SG om de praktiska arrangemangen och
förberedelserna inför A 29. Som tidigare kommer Assemblykommitté 1
(Administrative, Financial, Legal and Technical Co-operation Committee)
sammanträda i stora sammanträdessalen när plenum inte möts.
Assemblykommitté 2 (Technical Committee) kommer sammanträda i
kommittérum 9. Mötena i plenum kommer att visas via videolink i
kommittérum 9 så att alla delegater har möjlighet att följa mötet.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Informationen om förberedelserna av A 29 noteras.

14 (25)

Datum

2015-06-23

c) Draft report of the Council to the Assembly on the work of the
Organization since the twenty-eighth regular session of the
Assembly
Dokumentbeteckning
C 114/16(c)

(c) Draft report of the Council to the
Assembly on the work of the Organization
since the twenty-eighth regular session of
the Assembly

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/16(c) lämnar Rådet sin rapport om sitt arbete till A 29.
Rapporten ska sammanfatta arbetet i rådet sedan A 29. I dokument
114/16(c) finns ett utkast till rapport från Rådet till A 29.
Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Utkastet till rapport från Rådet till A 29 kan godkännas.

d) Appointment of the external auditor
Dokumentbeteckning
C 114/16(d)

(d) Appointment of the external auditor

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokument 114/16(d) informerar om processen med att utse en extern revisor i enlighet med Financial Regulation 12.1. Förordnandet för sittande
externa revisor löper ut den 30 juni 2016.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera informationen.
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Agendapunkt 17 – External relations
a) Relations with the United Nations and the specialized agencies
Dokumentbeteckning
C 114/17(a)

(a) Relations with the United Nations and
the specialized agencies

SecretaryGeneral

C
114/17(a)/1

(a) Relations with the United Nations and
the specialized agencies
Report on the fourteenth meeting of UNOceans

SecretaryGeneral

C
114/17(a)/2

(a) Relations with the United Nations and
the specialized agencies
Outcome of the Inter-agency high-level
meeting to address unsafe mixed migration
by sea

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokument 114/17(a) informerar om de resolutioner som FN:s 112:e generalförsamling antog som har relevans för IMO:s arbete. Inga speciella åtgärder föreslås med anledning av dessa.
Dokument 114/17(a)/1 rapporterar om utfallet från det 14:e mötet med UNOceans.
I dokument 114/17(a)/2 informerar generalsekreteraren om utfallet av det
högnivåmöte om osäker migration via havet som hölls i London den 4-5
mars. Vid mötet deltog medlemsstater, NGO:s och flera FN-organisationer.
Ur ett sjöfartsperspektiv kan konstateras att den aktuella situationen får stora
konsekvenser för handelssjöfarten, den globala ekonomin och SAR-systemet, och att gemensamma lösningar krävs. Bara under 2014 deltog fler än
700 handelsfartyg i räddningsinsatser och säkerheten för sjömän, fartyg och
last riskeras. Mötet kom inte fram till något konkret men en del principer
kunde slås fast, däribland att räddningsinsatser utförda av handelssjöfarten
inte kan ersätta SAR-insatser och att staterna bör göra klara uttalanden som
säkerställer att de fartyg som deltar i räddningsinsatser utan dröjsmål kan
sätta av räddade personer i land. Eftersom SAR-systemet inte är anpassat
efter storskaliga och dagliga räddningsinsatser föreslogs det även att det
regelverk som styr SAR-insatser på längre sikt bör ses över. Man rekommenderade även att IMO, IOM och UNODC ska utarbeta en gemensam
databas över incidenter relaterade till transport av migranter och misstänkta
smugglare och smuggelfartyg.
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Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Notera informationen i dokumenten.

b) Joint inspection unit
Dokumentbeteckning
C 114/17(b)

Joint Inspection Unit

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/17(b) informeras om ett antal rapporter från JIU som innehåller rekommendationer som har relevans för IMO. SG har kommenterat
rekommendationerna och ställer sig bakom merparten av dessa. En del anser
SG redan vara omhändertagna.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera informationen.

c) Relations with intergovernmental organizations
Dokumentbeteckning
C 114/17(c)

Relations with intergovernmental
organizations

SecretaryGeneral

C 114/17(c)/1

Collective Arrangement between competent
international organizations on cooperation
and coordination regarding selected areas in
areas beyond national jurisdiction in the
North-East Atlantic

Norway and
France

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument 114/17(c) ombeds MS godkänna utkastet till ett samarbetsavtal
mellan International Seabed Authority (ISA) och IMO. Avtalet handlar om
att informera och konsultera varandra i gemensamma frågor.
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I dokument 114/17(c)/1 föreslår Norge och Frankrike att IMO ska överväga
att ingå i samarbetet Nort-East Atlantic Fisheries Commission och OSPAR
Commission som syftar till att skydda den marina miljön i nordöstra
Atlanten. Genom samarbetet så förpliktar sig parterna att inom ramen för
sitt mandat och kompetens att samarbeta för att säkerställa att lämpliga åtgärder i syfte att skydda området i fråga implementeras. Frågan diskuterades
på MEPC 68 (uppskjutet från MEPC 67, se dokument MEPC 67/10/2).
MEPC 68 var oeniga i frågan, men enades om att detta var en policyfråga
som rådet behövde ta ställning till. Sverige var – tillsammans med övriga
EU-stater – positiva till förslaget.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
SE kan stödja avtalsförslaget mellan IMO och ISA i dokument C 114/17(c),
samt att IMO ska ingå i Nort-East Atlantic Fisheries Commission och
OSPAR Commission som föreslås i dokument C 114/17(c)/1.

d) Relations with non-governmental organizations
Dokumentbeteckning
C 114/17(d)

Relations with non-governmental
organizations

Secretariat

C 114/17(d)
Bilaga 1

Additional documentation submitted by
organizations applying for consultative
status

Secretariat

C
114/17(d)/1

(d) Relations with non-governmental
organizations

SecretaryGeneral

C
114/17(d)/1
Bilaga 1

Reports for the periodic review of nongovernmental international organizations in
consultative status with IMO

Secretariat

C
114/17(d)/1
Bilaga 2

Meetings attended and/or documents
submitted by NGOs in consultative status
with IMO from 1 March 2013 to 31
December 2013

Secretariat

C
114/17(d)/1
Bilaga 3

Meetings attended and/or documents
submitted by NGOs in consultative status
with IMO from 1 January 2014 to 28
February 2015

Secretariat
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Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokument 114/17(d) (samt bilaga 1) innehåller ansökningar från två
organisationer som ansöker om konsultativ status:
•
•

International Port Community Systems Association (IPCSA)
One Earth Future Foundation (OEF)

Av dokument 114/17(d)/1 (samt bilaga 1-3) framgår vilka organisationer
som idag har beviljats konsultativ status. Det är sannolikt att en liten grupp
kommer att inrättas för att granska ansökningarna och NGO:s med tillfällig
status (huruvida denna ska förlängas eller avslutas). Sverige kommer att
delta i gruppens arbete.
Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Sverige kommer att delta i gruppens arbete med att granska de inkomna
ansökningarna samt NGO:s med tillfällig status. Sverige ska i Rådet verka
för att bedömningen görs mot fastställda kriterier. Gruppen kommer att
komma med vägledande input till Rådet innan beslutet fattas. Sverige bör
följa gruppens rekommendation.

e) World Maritime Day – Consideration of offers to host the World
Maritime Day Parallel Event
Dokumentbeteckning
C 114/17(e)

(e) World Maritime Day – Consideration of
offers to host the World Maritime Day
Parallel Event

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokument C 114/17(e) innehåller information om stater som erbjudit sig att
stå värd för World Maritime Day Parallell Event. Enligt tidigare beslut
kommer Japan att stå värd 2015, Turkiet 2016, Panama 2017, Polen 2018
och Colombia 2019. Ett formellt erbjudande har inkommit från Iran om att
stå värd för eventet 2021 och Rådet uppmanas att ta ställning till detta.
Angelägenhetsgrad
Låg
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Handlingslinje
Sverige ska inte motsätta sig att World Maritime Day Parallell Event
anordnas i Iran 2021.

f) International Maritime Prize
Dokumentbeteckning
C 114/17(f)

(f) International Maritime Prize

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
International Maritime Prize tilldelas årligen en person som påtagligt bidragit till IMO:s arbete. Till priset har endast en kandidat nominerats,
Mr. Yohei Sasakawa från Japan, ordförande för Nippon Foundation. Mr.
Sasakawa har genom Nippon Foundation i hög grad bidragit till WMU:s
arbete.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Sverige stödjer nomineringen.
g) IMO Award for Exceptional Bravery at Sea
Dokumentbeteckning
C 114/17(g)

(g) IMO Award for Exceptional Bravery at
Sea

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
IMO Award for Exceptional Bravery at Sea utdelas årligen för särskilt hjältemodiga insatser till sjöss. Dokumentet innehåller en sammanställning över de
nominerade. Beslut kommer att fattas av utvärderingspanelen som leds av
generalsekreteraren.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera
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Agendapunkt 18 – Report on the status of the
Convention and membership of the Organization
Dokumentbeteckning
C 114/18

This document reports on the status of the
Convention and the membership of the
Organization as at 29 May 2015

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokumentet innehåller en redogörelse för statusen på IMO-konventionen
och antalet medlemsstater. Antalet fullvärdiga medlemsstater är 171 sedan
Zambia anslöt sig till IMO-konventionen den 2 oktober 2014; antalet
associerade medlemmar är tre.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje Notera.

Agendapunkt 19 – Report on the status of
conventions and other multilateral instruments in
respect of which the Organization performs functions
Dokumentbeteckning
C 114/19

This document reports on the status, as of 15 SecretaryMay 2015, of treaties and amendments
General
thereto deposited with IMO, in respect of
which the Organization performs functions

C 114/19/
Add.1

This document updates, to 19 June 2015, the
status information contained in document C
114/19

SecretaryGeneral

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Dokumentet innehåller en redogörelse för de konventioner för vilka IMO är
ansvarig. Rådet fattar inte beslut om konventionsändringar varför dokumentet är i rent informativt syfte.
Angelägenhetsgrad
Låg

Datum

2015-06-23

Handlingslinje Notera.

Agendapunkt 20 – Appointment of the SecretaryGeneral
Dokumentbeteckning
C 114/20

This document lists the nominations made
Secretaryby Governments of candidates for the post
General
of Secretary-General of the Organization
(for the period between 1 January 2016 to 31
December 2019), received by the set
deadline; it also provides a reminder of the
applicable voting procedure

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Bakgrund
Nu sittande generalsekreterare för den Internationella sjöfartsorganisationen,
IMO, Mr. Koji Sekimizu från Japan, meddelade under 2014 att han inte är
tillgänglig för omval för en andra mandatperiod. Han kommer att avsluta sin
anställning den 31 december 2015. C 114 kommer att välja ny generalsekreterare, enligt artikel 22 i IMO-konventionen. Det är alltså de 40 invalda
medlemmarna av IMO:s råd, varav Sverige är en, som avgör vem som utses
till ny generalsekreterare. IMO:s generalförsamling utnämner den nya generalsekreteraren formellt vid dess 29:e möte i november/december 2015. Den
nya generalsekreteraren kommer att tillträda tjänsten den 1 januari 2016.
Generalsekreteraren är chef för IMO:s sekretariat och de ca 300 medarbetare
som är anställda av organisationen. Generalsekreteraren är också ansvarig
för organisationens budget som omfattar ungefär £ 30 000 000/år.
Förordnande som generalsekreterare för IMO är för fyra år i taget och ett
förordnande kan förnyas en gång. Den maxmala tiden posten kan innehas är
således åtta år.
Tidigare generalsekreterare för IMO (och deras nationaliteter):
Ove Nielsen (Danmark)

1959-1961

William Graham (UK, tjf.)

1961-1963

Jean Roullier (Frankrike)

1964-1967

Colin Goad (UK)

1968-1973
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Chandrika Prasad Srivastava (Indien)

1974-1989 *

William A. O’Neil (Kanada)

1990-2003*

Efthimios E. Mitropoulos (Grekland)

2004-2011

Koji Sekimizu (Japan)

2012-2015

Sista datum för stater att inkomma med nomineringar av kandidater till
posten som generalsekreterare för IMO var den 31 mars 2015. Följande sex
kandidater har nominerats (i alfabetisk ordning):
Namn

Nationalitet

Mr. Andreas Chrysostomou

Cypern

Mr. Vitaly Klyuev

Ryssland

Mr. Ki-tack Lim

Sydkorea

Dr. Maximo Q. Mejia Jr.

Filippinerna

Mr. Andreas Nordseth

Danmark

Mr. Juvenal J.M Shiundu

Kenya

Valproceduren
Den procedur som tillämpas vid valet är att enkel majoritet avgör, dvs minst
21 röster. Varje stat som är medlem av IMO:s råd har en röst.
Valet sker vid en “closed session”, men Council har tidigare beslutat att
Medlemsstater som deltar som observatörer ska få närvara.
Proceduren innebär att så länge ingen kandidat erhåller egen majoritet så
elimineras den kandidat som får minst röster. Proceduren upprepas till dess
att en kandidat får en majoritet av rösterna. Om de två sista kandidaterna
erhåller lika många röster blir det en omröstning mellan dessa kandidater;
blir det lika drar Councils ordförande lott.
Följande regler i Council's Rules of Procedure gäller för valet:
”Rule 30
Decisions of the Council and of its subsidiary bodies shall be made,
elections shall be determined, and reports, resolutions and
recommendations adopted by a majority of the Members present and voting.

*

Detta var innan IMO införde en begränsning avseende hur länge en generalsekreterare
kunde inneha sin position.
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Rule 31
Each Member shall have one vote. For the purposes of Article 62 of the
Convention and of these Rules:
(a) the phrase "Members present and voting" means Members casting an
affirmative or negative vote. Members abstaining from voting or casting an
invalid vote shall be considered as not voting;
(b) the phrase "Members present" means Members present at the meeting,
whether they cast an affirmative or negative vote, whether they abstain,
whether they cast an invalid vote, or whether they take no part in the voting.
Participants at the session who are not present at the meeting at which
voting takes place shall be considered as not present.
The foregoing provisions shall only apply if the quorum laid down in Article
19(b) of the Convention is obtained at the meeting at which the vote is
taken.
Rule 35
All elections and determinations shall be decided by secret ballot.
Rule 36
In a secret ballot, two scrutineers shall, on the proposal of the Chairman, be
appointed by the Council from the delegations present and shall proceed to
scrutinize the votes cast. All invalid votes cast shall be reported to the
Council.
Rule 37
If one person only is to be elected and no candidate obtains a majority in
the first ballot, a second ballot shall be taken confined normally to the two
candidates obtaining the largest number of votes. If in the second ballot the
votes are equally divided, the election shall be deferred until the first
suitable subsequent opportunity during the same session of the Council,
when, if another tie results, the Chairman shall decide between the
candidates by drawing lots.
Rule 37bis
In the event of four or more candidates standing for the position of
Secretary-General, if, in the first and subsequent ballots, no candidate
obtains a majority in accordance with Rule 37, a number of successive
ballots shall be held, in each of which the candidate who received the least
number of votes in the previous ballot shall not be included in the list of
candidates for the subsequent ballot.
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Rule 37ter
In cases where two or more candidates gain the same number of votes in
joint lowest position, a run-off ballot shall be held between them and the
candidate gaining the highest number of votes shall proceed to the
subsequent ballot.”
Angelägenhetsgrad
Hög
Handlingslinje
Särskild instruktion

Agendapunkt 21 – Appreciation of the services to the
Organization of Mr. K. Sekimizu
Dokumentbeteckning
C 114/21

This document invites the Council's
endorsement of a draft Assembly resolution
recording the Organization's appreciation of
the services of Mr. K. Sekimizu

Chairman of
the Council

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
I dokument C 114/21 föreslås att Council godkänner en Assemblyresolution
genom vilken organisationen uttrycker sin uppskattning för avgående SG
Mr. Koji Sekimizu.
Angelägenhetsgrad
Medel
Handlingslinje
Stöd

Datum

2015-06-23

Agendapunkt 22 – Place, date and duration of the
next two sessions of the Council (C/ES.28 and C 115)
Dokumentbeteckning
C 114/22

This document proposes places and dates for Secretarythe two forthcoming sessions of the Council General

Sammanfattning av frågeställning och syfte med behandlingen
Rådets nästa ordinarie möte (C 114) hålls 29 juni-3 juli 2015.
Rådet kommer hålla ett extrainsatt möte (28th extraordinary session) den 1920 november 2015. Syftet är att slutföra förberedelserna för Assembly 29
som möts den 23 november – 2 december, dvs. direkt efter.
Rådets nästa ordinarie möte (C 115) hålls den 3 december, dvs. direkt efter
Assembly 29. Det är det första mötet med det nyvalda Council där ordförande och vice-ordförande för mandatperioden (2016-2017) väljs.
Angelägenhetsgrad
Låg
Handlingslinje
Notera

Agendapunkt 23 - Supplementary agenda items, if
any
Inga document

***
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