PERSBERICHT
DE CARAÏBISCHE MOU HEEFT ZIJN TWEEDE GEASSOCIEERD LID INGENOMEN
De Caribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU) hield zijn 25e
jaarlijkse comitévergadering op 28 en 29 oktober jongstleden. Tijdens deze vergadering keurde
het comité unaniem de aanvraag van Anguilla als geassocieerd lid van de CMOU goed.
Momenteel voegt Anguilla zich bij de Britse Maagdeneilanden als tweede geassocieerde lidstaat.
De bijeenkomst werd bijgewoond door negentien van de twintig lidstaten, de geassocieerde
lidstaat van de Britse Maagdeneilanden, de waarnemende staten van Anguilla, het Gemenebest
Dominica en de Turks- en Caicoseilanden. Daarnaast waren de regionale maritieme adviseur van
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en vertegenwoordigers van de Amerikaanse
Kustwacht, de MOU van Parijs, de MOU voor de Indische Oceaan, de MOU van Abuja en de
MOU van Riyad aanwezig.
Naast het toelaten van nieuwe leden keurde de Caribbean Port State Control Committee
(CPSCC), tijdens de 25ste vergadering de herziene richtlijnen van het verdrag inzake
ballastwaterbeheer, de richtlijnen van de MARPOL-bijlage VI, de veiligheidscode voor Caribische
vrachtschepen (CCSS-code Rev. 6), de herziene selectiecriteria voor externe trainingen, het
beleid voor technische bijstand en de kloof tussen de lidstaten goed. En het analyseformulier en
een beurzen- en bijdragenbeleid voor de CMOU.
Michel Amafo, de voorzitter van de CMOU, verklaarde verheugd te zijn over de deelname van de
meeste lidstaten aan de vergadering. Ook de inspanningen die de staten hebben geleverd tijdens
de COVID-19-pandemie, om ervoor te zorgen dat schepen de handel binnen het Caribisch gebied
volgens de verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie en de Internationale
Arbeidsorganisatie hebben uitgevoerd.
De leden kregen de gelegenheid om informatie in te winnen over zaken die verband houden met
COVID-19. In het algemeen adviseerden de lidstaten over de voorzorgsmaatregelen die zij
nemen met betrekking tot de fysieke inspecties van schepen die hun havens binnenkomen,
samen met de maatregelen die zij nemen om de uitwisseling van de bemanning te
vergemakkelijken.
De CPSCC 26-bijeenkomst vindt plaats in juni 2021 in Havana, Cuba.
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