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Rapport från det 120:e mötet med IMO:s råd
(C 120) den 2-5 juli 2018 i London

Viktigare händelser och resultat som uppnåddes under mötet:
•

Rådet förde en lång diskussion om rådets struktur, sammansättning
och arbetssätt. Det beslutades att en arbetsgrupp (WG) skulle inrättas vid nästa möte för att diskutera frågeställningarna vidare. Det
underströks att denna grupp skulle vara öppen för samtliga IMO:s
medlemmar (inte bara rådets medlemmar). Rådet uppmanade intresserade parter att inkomma med konkreta förslag till nästa möte.

•

Rådet fattade ett antal beslut om ”access to information” som innebär ökad öppenhet, men även dessa relativt konservativa förslag gav
upphov till mycket diskussion. Sverige gjorde ett uppmärksammat
inlägg om att samtlig information som finns i IMODOCS borde
göras publikt tillgänglig (inklusive ljudfilerna från alla möten) utan
någon tidsbegränsning, dvs. att informationen borde vara tillgänglig
så snart den finns tillgänglig.

•

Rådet höll en lång diskussion om IMO:s hantering och budgetering
av framtida kostnader för hälsoförsäkringar (After Service Health
Insurance, ASHI). Inget beslut fattades vid mötet och sekretariatet
ska återkomma med ett nytt förslag till C 121.

•

C 120 noterade rapporten från WMU:s Board of Governors. Flera
delegationer gjorde uttalanden där de bl.a. uttryckte sin tacksamhet
för Sveriges generösa bidrag till universitetet samt underströk vikten av att frågan om nationellt erkännande av WMU:s utbildningar
kunde nå en lösning. Rådet beslutade att IMO ska administrera
WMU:s inbetalningar till ”United Nations Joint Staff Pension
Fund” och generalsekreteraren fick i uppdrag att ingå ett avtal med
WMU om detta.

2 (12)

Datum

2018-07-05

TSS 2018-2335

•

Rådet ställde sig bakom förslaget att IMO ska ansöka om observatörsstatus i Arktiska rådet och generalsekreteraren fick i uppdrag att
vidta lämpliga åtgärder för att genomföra detta.

•

Generalsekreterarens förslag för 2019 års tema för World Maritime
Day: ”Empowering women in the maritime community” möttes av
applåder och antogs enhälligt.

•

Rådet fick information om och godkände panelens beslut om ”2018
IMO Award for Exceptional Bravery at Sea”. Det kan särskilt
noteras att Kapten Fredrik Krysén och besättningen på M/V Undine
(som nominerats av Sverige) tilldelas ett ”letter of commendation”.
Ett ”letter of commendation” ges till de av de nominerade som
anses förtjäna ett särskilt erkännande och uppmärksammas för sin
insats.

Inledning
IMO:s råd, Council, höll sitt 120:e möte (C 120) den 2-5 juli 2018 i London
under ledning av Mr. Zhang Xiaojie från Kina.
Rådet har 40 invalda medlemsstater, varav Sverige är en. Rådsmöten är också öppna för IMO:s övriga medlemmar som följer mötet som observatörer.
Den svenska delegationen utgjordes av Pernilla Wallin (delegationsledare),
Marina Angsell och Johan Isaksson, samt 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 det senaste mötet hölls i slutet av november/början av december år 2017. Rådets uppgift är bl.a. att genomföra
Assemblys beslut, förbereda Assembly, samt hantera budgetfrågor och
frågor relaterade till verksamhetsstyrning- och -planering. C 120 var det
första ordinarie rådsmötet efter 2017 års generalförsamling. IMO arbetar
enligt den av generalförsamlingen fastställda budgeten och verksamhetsplanen för tvåårsperioden 2018-2019, så i dessa hänseenden var C 120 i
första hand fråga om bevakning och uppföljning.
Denna rapport är inte en fullständig redogörelse för vad som inträffade och
beslutades vid mötet, utan omfattar de punkter som bedöms vara av särskilt
intresse. En sammanställning av samtliga beslut som fattades vid C 120
finns i dokument C 120/D. Detta dokument, liksom övriga dokument som
behandlades vid mötet, finns att tillgå via Transportstyrelsens avdelning
Sjö- och luftfart.
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Rubrikerna och numreringen följer mötets dagordning.
1. Adoption of the agenda
Agendan antogs utan invändningar eller diskussion.
2. Election of the Vice-Chair of the Council
C 119 sammanträdde dagarna efter att A 30 utsett rådet för tvåårsperioden
2018-2019. Vid detta möte valdes Mr. Zhang Xiaojie från Kina till rådets
ordförande för perioden 2018-2019. Mr. Zhang Xiaojie var vice ordförande
för rådet den förra tvåårsperioden (2016-2017). Vid C 119 fanns ingen kandidat till posten som vice ordförande, varför C 119 beslutade att skjuta upp
valet av vice ordförande till C 120 i enlighet med regel 55.
Två kandidaturer till posten som vice ordförande hade inkommit till C 120:
Mrs. Nancy W. Karigithu från Kenya och Mr. Edmundo Deville del Campo
från Peru. Generalsekreteraren meddelade dock att Mrs. Karigithu hade tagit
tillbaka sin kandidatur, varför Mr. Deville del Campo valdes till vice ordförande genom acklamation.
3. Report of the Secretary-General on credentials
Vid mötet deltog samtliga 40 rådsmedlemsstater och alla förhandlingsfullmakter var giltiga. Ett stort antal av IMO:s övriga medlemsstater deltog som
observatörer. Ett antal organisationer med konsultativ status till IMO närvarade också vid mötet.
4. Strategy, planning and reform
Strategic plan
Rådet beslutade att “performance indicators” ska rapporteras enligt den
tidsplan som föreslagits av Sekretariatet under innevarande tvåårsperiod (C
120/4/1). Rådet kommer fortsätta att diskutera rapporteringen för resten av
planeringsperioden (till år 2023). Det beslutades även att en ny
”performance indicator” för sjösäkerhet ska utarbetas; sekretariatet kommer
att ta fram ett förslag till C 121.
Sekretariatets genomgång av samtliga “outputs” i den strategiska planen och
tabell där dessa kopplas till ”Sustainable Development Goals (SDGs)” mottogs mycket positivt. Ett antal stater ansåg dock att det fanns ännu fler kopplingar än de som identifierats av sekretariatet och de inbjöds inkomma med
förslag till nästa möte. Det rådde enighet om att IMO:s strategiska plan inte
skulle skrivas om för att anpassas till SDGs.
Rådet beslutade att en arbetsgrupp (WG) ska inrättas vid nästa möte för att
gå igenom den första rapporteringen av ”performande indicators” och hantera ev. förslag rörande kopplingen av IMO:s strategiska plan till SDGs.
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Council reform
Ordförande hade förberett ett dokument där samtliga förslag om förändring
av rådets arbete och struktur hade listats i den ordning han planerade att diskutera frågorna. I princip samtliga som uttalade sig, inklusive de som var
co-sponsors av det dokument som lade fram förslag till förändringar, menade dock att det var för tidigt att diskutera frågorna i detalj. Ordförande sammanfattade dock inte diskussionen utan fortsatte att ge delegationer ordet. I
princip samtliga rådsmedlemmar och ett flertal medlemsstater som deltog
vid rådsmötet som observatörer gjorde uttalanden. Diskussionen pågick i
flera timmar men blev rörig då det var oklart om ståndpunkter om samtliga
förslag skulle framföras på en gång, eller om ordförande avsåg att återkomma till frågorna en efter en.
Sammantaget fanns ett stort stöd för att fortsätta diskutera rådets sammansättning, mandatperiod och i viss mån även storlek (antal medlemmar).
Någon genomgående ståndpunkt eller samstämmighet föreföll det dock inte
finnas. Ett stort antal delegationer underströk att rådet redan i dag arbetar
med organisationens policy, bl.a. genom arbetet med den strategiska planen,
och ifrågasatte om det fanns behov eller ens var lämpligt att rådet uttalade
sig i policyfrågor på annat sätt. Ett fåtal stater menade att rådets roll som
policyskapande organ borde stärkas. Många stater underströk att de inte
kunde stödja att organisationens budget skulle öka.
Slutligen beslutades att rådet inte skulle diskutera förslagen/frågeställningarna i detalj vid detta möte, utan att en arbetsgrupp (WG) skulle inrättas vid
nästa möte för att diskutera vidare. Det underströks att denna grupp skulle
vara öppen för samtliga IMO:s medlemsstater (inte bara rådets medlemmar).
Vid genomgången av rådets beslut i slutet av mötet visade det sig dock att
man inte hade samma uppfattning i frågan om IGO:s och NGO:s skulle få
delta i arbetet. Sverige var en av de stater som menade att det inte fanns anledning att exkludera någon från diskussionerna och att all input var välkommen. Frågan kunde inte lösas vid genomgången av ”record of
decisions” och är således öppen och ska avgöras innan WG inrättas vid
nästa möte.
Rådet uppmanade intresserade parter att inkomma med konkreta förslag till
nästa möte. Sekretariatet gavs inget uppdrag att komma med förslag på hur
rådet skulle kunna förändras då en stor majoritet underströk att det är medlemsstaternas ansvar att komma med förslag på hur man vill strukturera
rådet och dess arbete, inte sekretariatets. Sekretariatet fick dock i uppdrag
att sammanställa information från andra FN-organ, i synnerhet andra
”specialized agencies”, som underlag för diskussionen vid C 121, samt att
lämna information om administrativa och budgetära konsekvenser av de
förslag som medlemsstaterna inkommer med.
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Access to information
Frågan om tillgång till information diskuterades efter förändringar av arbetet
i rådet och rådets struktur hade diskuterats. Under diskussionen om arbetet i
rådet och rådets struktur berördes även frågan om tillgång till information
och det stod klart att även denna fråga kommer att hanteras vidare som en
del av arbetet med att förändra rådets arbete. Ordförande försökte snabbt gå
igenom de förslag som Sekretariatet lagt fram i dokument C 120/4/3 som
innebär ökad öppenhet, men även dessa förslag gav upphov till mycket diskussion.
Ett stort antal stater ifrågasatte lämpligheten i att göra ljudfilerna från
Assembly (plenum) tillgängliga för alla. Man menade att detta kunde
innebära att vissa stater skulle låta bli att göra uttalanden. Sekretariatet
påminde om att mötena med plenum vid Assembly är publika möten och att
ett mycket stort antal stater hade bett sekretariatet göra deras uttalanden
tillgängliga vid Assemblys senaste möte, vilket man inte hade möjlighet till
enligt nu gällande regler. Rådet kunde slutligen besluta:
1. Att ljudfiler från Assembly ska göras publikt tillgängliga (för alla).
2. Att co-sponsors av dokument ska kunna tillåta Sekretariatet att göra
dokumenten tillgängliga för allmänheten via IMODOCS även innan
möten.
3. Att sekretariatet får göra kommittédokument från sekretariatet
offentliga innan mötena, med tillägget att kommittéerna ges rätt att
besluta att vissa typer av dokument inte ska göras offentliga.
4. Att rådsdokument ska göras offentliga tre år efter mötet.
5. Att IMO:s kommunikationsenhet (PIS) tillåts rapportera om utfall
från möten innan mötet är slut (men efter att beslutet är fattat).
6. Att NGO:s och IGO:s ska ges tillgång till den modul i IMODOCS
som innehåller ”treaties”.
Sverige gjorde ett uppmärksammat inlägg om att samtlig information som
finns i IMODOCS borde göras publikt tillgänglig (inklusive ljudfilerna från
alla möten) utan någon tidsbegränsning, dvs. att informationen borde vara
tillgänglig så snart den finns tillgänglig. Australien stödde Sveriges uttalande. Företrädare för IMO-sekretariatet sökte även upp Sverige i pausen efter
att inlägget hade gjorts och uttalade sin uppskattning för detta.
5. Rules and procedures of the Assembly
Rådet beslutade att gällande praxis ska fortsätta tillämpas vad gäller kopior
av förhandlingsfullmakter; kopior ska accepteras på så sätt att delegationen
som lämnat in kopian får delta vid Assemblys möte, men inte rösta med
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mindre än att förhandlingsfullmakt, i original, inlämnats innan omröstningen. Detsamma ska gälla då fullmakter lämnas in senare än Assemblys
första dag. Rådet beslutade att någon ändring av regel 9 i ”Rules of
Procedure of the Assembly” inte är nödvändig men föreslår en mindre
ändring av regel 10 för att förtydliga.
Sekretariatets förslag om att ändra regel 40 för att förtydliga procedurerna
vid en situation då tillräckligt många kandidater inte får den majoritet som
krävs för att bli vald till rådet för att fylla samtliga platser ifrågasattes av ett
stort antal stater. Majoriteten menade att det inte var stor sannolikhet för att
situationen skulle inträffa och att sekretariatets förslag gav upphov till fler
frågor än det löste. Rådet gick inte vidare med förslaget och sekretariatet sa
att man skulle analysera frågan vidare.
Sekretariatets förslag om hur de stater som kandiderar till rådet bör bedriva
sina kampanjer fick också mycket kritik och lämnades utan åtgärd.
6. Resource management:
(a) Human resources matters, including amendments to the Staff
Regulations and Staff Rules
C 120 noterade ändringarna av “Staff Regulations” och informationen som
presenterades.
Sverige uttryckte sin uppskattning över att könsfördelningen inom sekretariatet nu redovisades på ett mer transparent och lättillgängligt sätt och att det
var glädjande att andelen kvinnor på högre poster hade ökat. Sverige underströk dock att skillnaderna fortfarande är stora och att det fortfarande finns
mycket arbete kvar att göra för att organisationen ska bli jämställd.
(b) Financial Report and audited financial statements for the financial
period ended 31 December 2017
C 120 noterade informationen i årsredovisningen och utlåtandet från den
externa revisorn.
(c) Report on Investments in 2017
C 120 noterade informationen om investeringar under år 2017.
(d) Report on the status of Member States' contributions and
implementation of Article 61 of the IMO Convention, and advances to
the Working Capital Fund
C 120 noterade informationen om i vilken utsträckning IMO:s medlemsstater fullgjort sina finansiella åtaganden gentemot organisationen och uppmanade de som ännu inte fullgjort sina åtaganden att snarast vidta åtgärder för
att detta ska kunna ske. Rådet noterade information från generalsekreteraren
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att Dominica sedan Assembly 30 betalat hela sin skuld till organisationen
och att Komorerna och Somalia hade gjort avbetalningar i enlighet med den
avbetalningsplan som Assembly 30 godkänt i samband med att de gavs undantag. C 120 underströk slutligen en strikt tillämpning av artikel 61 i IMOkonventionen (medlemsstater som inte fullgör sina finansiella åtaganden
gentemot organisationen förlorar i vissa fall sin rösträtt).
(e) Budget considerations for 2018
C 120 noterade informationen om budgetöverväganden för år 2018 och godkände att generalsekreteraren får göra vissa överföringar mellan posterna.
(f) After Service Health Insurance (ASHI) liability management and
funding
Rådet höll en lång diskussion om IMO:s hantering och budgetering av framtida kostnader för hälsoförsäkringar (After Service Health Insurance,
ASHI). En minoritet, inklusive Sverige, stödde sekretariatets förslag om att
budgeten ska innebära full kostnadstäckning för nuvarande personal och att
organisationen ska betala av den historiska skulden till 80 % till år 2040.
Majoriteten var dock oroliga att planen kunde innebära en ökning av medlemsavgiften och ansåg att sekretariatet skulle komma med andra förslag för
att täcka kostnaderna. Man frågade t.ex. om den grupp som omfattades var
för stor (avlägsna släktingar och frånskilda makar) och om det gick att använda sig av privata försäkringar i stället för att ha en egen hälsoförsäkring
för FN-systemet. Inget beslut kunde fattas vid mötet och sekretariatet ska
återkomma med ett nytt förslag till C 121.
(f) Fund management and fund structure
Rådet noterade att generalsekreteraren avser att återkomma med konkreta
förslag om hur organisationens fonder ska hanteras och struktureras. Flera
delegationer sa att de var mycket positiva till att det görs en översyn.
7. IMO Member State Audit Scheme
C 120 noterade information om IMO Member State Audit Scheme. FYR
Makedonien, Uganda, Zimbabwe och San Marino ströks från listan över
stater som ska auditeras då de inte ratificerat någon av de IMO instrument
som auditeras. Syrien ströks också på grund av den rådande situationen i
landet.
Medlemsstater som ska revideras efter år 2019 uppmanades informera sekretariatet, före november 2018, om de kan tänka sig att bli reviderade under
år 2019. Rådet uppmanade också de medlemsstater som nått de deadlines
man angett i sina ”corrective action plans” till följd av auditering att inkomma med information om de åtgärder som vidtagits.
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8. Consideration of the report of the Facilitation Committee
Rapporten från FAL 42 noterades. Rådet godkände nya outputs och den
ändrade beskrivningen/omfattningen av två befintliga outputs. Sekretariatet
bekräftade att det inte skulle påverka organisationens budget att förlänga
FAL:s möten med en dag, så länge antalet tolkade sessioner inte utökades.
Rådet beslutade därför, i enlighet med förslag från FAL 42, att FAL:s möten
från och med år 2019 ska vara fem dagar (varav fyra dagar är tolkade). FAL
kommer hålla ett möte per år.
Informationen om att ”collaborative web-based workspace” (webbaserad
mötesplats eller IMOSpace) är fullt utvecklat och är tillgängligt för
användning noterades.
9. Consideration of the report of the Legal Committee
Rapporten från LEG 105 noterades. Rådet godkände nya outputs och agendan för LEG 106. Sekretariatet bekräftade att det inte skulle påverka organisationens budget om ytterligare en tolkad session för LEG godkändes
enligt förslag från LEG, varför beslut fattades om att LEG 106 skulle vara
ett tre dagar långt möte och att mötena både på för- och eftermiddag skulle
tolkas samtliga tre dagar.
10. Consideration of the report of the Marine Environment Protection
Committee
Rapporten från MEPC 72 noterades. Rådet godkände att ESPH gruppen får
hålla ett ”intersessional” möte under 2019 samt att det hålls ett fjärde
”intersessional” möte med arbetsgruppen för minskning av utsläpp av
växthusgaser från internationell sjöfart (ISWG- GHG 4) under hösten 2018.
11. Consideration of the report of the Maritime Safety Committee
Rapporten från MSC 99 noterades. Rådet godkände att MSC lade till två
outputs till innevarande agenda (år 2018-2019) samt att de ”intersessional”
möten som föreslagits av MSC 99 skulle hållas. Den enda fråga som föranledde diskussion gällde förlängningen av underkommittén NCSR:s möten;
men inte heller här var det någon egentlig oenighet. Ett par stater sade att de
hellre hade sett en ”intersessional” WG än en förlängning av NCSR:s möten
då de befarade att den som hade ansvar för bevakningen av plenum i delegationen skulle bli sysslolös de dagar plenum inte möts. Rådet beslutade dock,
i enlighet med rekommendationen från MSC 99, att NCSR, under en tvåårsperiod, förlängs till åtta dagar. Antalet tolkade dagar ska även fortsättningsvis vara fyra (vilket innebär att plenum endast möts i fyra dagar). Det underströks att förlängningen görs för att ge NCSR möjlighet att komma ikapp
med sina befintliga arbetsuppgifter och inte innebär att det finns utrymme
att lägga nya arbetsuppgifter på NCSR under perioden.
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UK gjorde ett uttalande om att Nordkorea agerade i strid mot FN:s sanktioner mot landet och på ett sätt som hotade sjösäkerheten som fick ett omfattande stöd av andra delegationer.
12. Consideration of the report of the Technical Cooperation
Committee
Agendapunkten kunde inte behandlas pga tidsbrist och kommer tas upp vid
C 121.
13. Technical Cooperation Fund: Report on activities of the 2017
programme
Agendapunkten kunde inte behandlas pga tidsbrist och kommer tas upp vid
C 121.
14. World Maritime University
(a) Report of the Board of Governors
C 120 noterade rapporten. Flera delegationer gjorde uttalanden där de bl.a.
uttryckte sin tacksamhet för Sveriges generösa bidrag till universitetet samt
underströk vikten av att frågan om nationellt erkännande av WMU:s
utbildningar kunde nå en lösning.
(b) Budget
C 120 noterade informationen om WMU:s budget. Flera stater noterade att
det var glädjande att WMU:s budget är i balans. Det noterades dock även att
intäkterna från externa projekt hade gått ner väsentligt de senaste åren och
WMU uppmanades arbeta aktivt för att erhålla externa uppdrag.
Membership of the staff of the World Maritime University in the
United Nations Joint Staff Pension Fund
Rådet beslutade att IMO ska administrera WMUs inbetalningar till ” United
Nations Joint Staff Pension Fund” och generalsekreteraren fick i uppdrag att
ingå ett avtal med WMU om detta.
15. IMO International Maritime Law Institute
Inga dokument
16. Protection of vital shipping lanes
Agendapunkten kunde inte behandlas pga tidsbrist och kommer tas upp vid
C 121.
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17. External relations:
(a) Relations with the United Nations and the specialized agencies
Informationen noterades. Det kan särskilt noteras att inga kommentarer
gjordes vad avser informationen om FN:s ståndpunkt rörande EU:s
dataskyddsdirektiv (GDPR).
(b) Relations with intergovernmental organizations
Rådet ställde sig bakom förslaget att IMO ska ansöka om observatörsstatus i
Arktiska rådet och generalsekreteraren fick i uppdrag att vidtar lämpliga
åtgärder för att genomföra detta.
(c) Relations with non-governmental organizations
Ansökningar från NGO:s om att få observatörsstatus i IMO behandlades av
en arbetsgrupp som granskar om de uppfyller krav och riktlinjer för att kunna få observatörsstatus. Sverige var en av medlemmarna i gruppen.
Rådet fattade, efter viss diskussion, följande beslut i enlighet med gruppens
förslag:
•

Women's International Shipping and Trading Association (WISTA)
fick observatörsstatus (till en början preliminärt).

•

Marine Technology Society (MTS) hade tagit tillbaka sin ansökan
som således inte behandlades.

•

Conservation International Foundation (CI) – ansökan skickades till
MEPC för utlåtande. Turkiet och Ryssland menade att det inte var
lämpligt att ansökan skickades till MEPC då den ansökande organisationen arbetar med marknadsbaserade styrmedel och detta inte är
en fråga som omfattas av MARPOL eller andra instrument som
MEPC ansvarar för.

•

Society for Gas as a Marine Fuel Ltd. (SGMF) fick observatörsstatus
(till en början preliminärt).

•

Environmental Defense Fund (EDF) – ansökan var den som vållade
störst diskussion då Frankrike, med stöd av ett antal rådsmedlemmar
och medlemsstater som deltog som observatörer, menade att organisationens arbete var så viktigt att de borde få observatörsstatus.
Frankrike anförde också att informationen om att EDF hade tillgång
till IMO:s arbete genom andra organisationer inte var korrekt. Rådet
konstaterade dock att även om alla höll med om att organisationens
arbete var viktigt visade den information som EDF hade inkluderat i
sin ansökan att de hade tillgång till IMO:s arbete genom andra
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organisationer, vilket innebär att de inte uppfyller kraven för att få
observatörsstatus. EDF uppmanades inkludera ytterligare information om detta om de återkommer med en ny ansökan om observatörsstatus.
•

Centre for International Governance Innovation (CIGI) – ansökan
avslogs.

•

International Association of Technical Survey and Classification
Institutions (TSCI) – ansökan avslogs.

(d) Report on World Maritime Day
C 120 noterade information om IMO:s aktiviteter med anledning av World
Maritime Day 2018 och firandet av IMO:s 70-årsjubeleum, samt information om World Maritime Parallell Event som anordnades i Polen den 13-15
juni 2018.
Rådet beslutade att World Maritime Parallell Event år 2022 ska hållas i
Ryssland.
Generalsekreteraren presenterade sitt förslag för 2019 års tema för World
Maritime Day: “Empowering women in the maritime community”.
Förslaget möttes av applåder och antogs enhälligt.
(e) International Maritime Prize
Rådet röstade mellan de tre kandidaterna till 2018 års “World Maritime
Prize”. Priset gick till Birgit Sölling Olsen från Danmark som fick majoritet
redan i första omgången
(f) IMO Award for Exceptional Bravery at Sea
Rådet fick information om och godkände panelens beslut om ”2018 IMO
Award for Exceptional Bravery at Sea”. Det kan särskilt noteras att Kapten
Fredrik Krysén och besättningen på M/V Undine (som nominerats av
Sverige) tilldelades ett “letter of commendation”. Ett ”letter of commendation” ges till de av de nominerade som anses förtjäna ett särskilt erkännande
och uppmärksammas för sin insats. Själva priset (2018 IMO Award for
Exceptional Bravery at Sea) tilldelades en kinesisk räddningsdykare som
räddade sex besättningsmän som var instängda i ett luftfyllt lastutrymme på
ett sjunket fartyg i över 36 timmar.
(h) IMO Maritime Ambassador Scheme
Informationen noterades. Det beslutades att programmet ska byta namn till
”IMO goodwill Maritime Ambassador Scheme” för att det inte ska kunna
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missuppfattas vara en diplomatisk position. Programmet ska även fortsättningsvis vara kostnadsneutralt för IMO.
18. Report on the status of the Convention and membership of the
Organization
Agendapunkten kunde inte behandlas pga tidsbrist och kommer tas upp vid
C 121.
19. Report on the status of conventions and other multilateral
instruments in respect of which the Organization performs functions
Agendapunkten kunde inte behandlas pga tidsbrist och kommer tas upp vid
C 121.
20. Place, date and duration of the next session of the Council and
substantive items for inclusion in the provisional agendas for the next
two sessions of the Council
Rådets 121:a möte kommer att hållas på IMO i London den 19-23 november
2018. Det kommer vara ett fem dagar långt möte med tolkning samtliga
dagar.
21. Supplementary agenda items, if any
Appreciation of the services to the Organization of Mr. Jeffrey G. Lantz
Secretary-General 04/05/2018
Generalsekreterarens förslag till resolution för att uppmärksamma Mr.
Jeffery G. Lantz (USA) för sina insatser som ordförande för rådet mellan
2009 och 2017 fick ett omfattande stöd och rådet beslutade att lägga fram
resolutionen för antagande av Assembly vid dess nästa möte.
Arabic Language Interpretation services
Rådet beslutade att tolkningsfunktionen ska utökas till att även omfatta
arabisk tolkning för underkommittéerna. Beslutet ska genomföras så snart
som möjligt.
Administrative requirements in mandatory IMO instruments
Rådet beslutade att inte gå vidare med Rysslands förslag att samtliga certifierings- och dokumentationskrav i IMO:s instrument ska inventeras och att
detta arbete utmynnar i att dessa krav samlas i ett särskilt instrument. Majoriteten av de som uttalade sig menade att arbetet var mycket omfattande och
det var oklart om nyttan av resultatet skulle överstiga arbetsbördan.
________________________________
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