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Ngày 6 tháng 5 năm 2020 

Bản gốc: TIẾNG ANH 

Bản phát hành công khai trước phiên họp: 

 

DANH SÁCH NGHĨA VỤ CHƯA ĐẦY ĐỦ THEO CÁC VĂN KIỆN LIÊN QUAN 

ĐẾN BỘ LUẬT THI HÀNH VĂN KIỆN IMO (BỘ LUẬT III) 

Danh sách các quy định có thể được xem xét để sửa đổi danh sách nghĩa vụ chưa đầy 

đủ theo các văn kiện liên quan đến Bộ luật III 

Lưu ý của Ban thư ký 

 TÓM TẮT   

Phần tóm tắt: Tài liệu này cung cấp danh sách các quy định có thể được xem xét 

để sửa đổi Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ năm 2019 theo các văn 

kiện liên quan đến Bộ luật thi hành văn kiện IMO (Bộ luật III) 

(nghị quyết A.1141 (31))  

Định hướng chiến lược, 

nếu có: 

1   

Kết quả đầu ra: 1.5   

Hành động cần thực 

hiện: 
Đoạn 4 

  

Tài liệu liên quan: III 6/9; III 7/INF.4 và nghị quyết A.1141(31)  

Khái quát 

1  Tại phiên họp thứ 15, Tiểu ban Thi hành của Quốc gia Tàu treo cờ (FSI) đã yêu cầu 

Ban Thư ký (FSI 15/18, đoạn 3.10) thực hiện tất cả các sửa đổi liên quan chưa được tính 

đến trong Bộ luật thi hành văn kiện IMO bắt buộc có sẵn, như một tài liệu thông tin.  

2  Phụ lục của nghị quyết A.1141 (31) về Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ năm 2019 

theo các văn kiện liên quan đến Bộ luật thi hành văn kiện IMO (Bộ luật III) chỉ chứa phiên 

TỔ CHỨC HÀNG 

HẢI QUỐC TẾ 
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bản cập nhật của các phụ lục Bộ luật thi hành văn kiện IMO bắt buộc năm 2011 (nghị quyết 

A.1054 (27)) đã bị thu hồi, trong khi nội dung chính của Bộ luật được thay thế bằng Bộ luật 

thi hành văn kiện IMO (Bộ luật III) (nghị quyết A.1070 (28)). 

Danh sách các quy địnhchuẩn bị cho việc sửa đổi danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ theo 

các văn kiện liên quan đến Bộ luật III 

3  Để thực hiện những điều trên, Ban Thư ký đã chuẩn bị một danh sách các quy định 

có thể được xem xét để sửa đổi Danh sách nghĩa vụ chưa đầy đủ năm 2019 theo các văn 

kiện liên quan đến Bộ luật Thi hành Văn kiện IMO (nghị quyết A.1141 (31)), được thiết lập 

trong phụ lục của tài liệu III 7/INF.4. Danh sách quy định này được lấy từ các sửa đổi có 

liên quan đối với các văn kiện bắt buộc đã được MEPC 74 và MSC 101 lần lượt thông qua. 

Hành động được yêu cầu của Tiểu ban 

4  Tiểu ban được mời xem xét thông tin được cung cấp và thực hiện hành động, nếu 

thích hợp. 

____________ 

 


