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II
(Icke-lagstiftningsakter)

BESLUT
RÅDETS BESLUT
av den 14 juli 2014
om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar med avseende på sammansätt
ningen av den rådgivande Cariforum–EU-kommitté som föreskrivs i avtalet om ekonomiskt part
nerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlems
stater, å andra sidan
(2014/481/EU)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,
med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och
av följande skäl:
(1)

Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater, å andra sidan (1) (nedan kallat avtalet), undertecknades den 15 oktober 2008 och har
tillämpats provisoriskt sedan den 29 december 2008.

(2)

Enligt artikel 232.2 i avtalet ska det gemensamma Cariforum–EU-rådet fatta beslut om deltagande från det civila
samhällets organisationer i den rådgivande Cariforum–EU-kommittén i syfte att säkra att alla berörda parter
representeras.

(3)

Det är viktigt att de institutioner som föreskrivs i avtalet inrättas, särskilt den rådgivande Cariforum–EUkommittén som ännu inte sammanträtt trots dess syfte att främja dialog, samarbete och övervakning inom ramen
för avtalet.

(4)

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har förklarat sig villig att bistå den rådgivande Cariforum–EUkommittén genom att anordna valet av europeiska företrädare till den kommittén, och genom att fungera som
den kommitténs sekretariat under den inledande perioden efter dess inrättande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar med avseende på antagandet av ett beslut av det gemensamma Cari
forum–EU-rådet som föreskrivs i avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Euro
peiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, om dess rådgivande kommitté ska grundas på det utkast till
beslut av gemensamma rådet som åtföljer detta beslut.
(1) EUT L 289, 30.10.2008, s. 3.
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Artikel 2
Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 14 juli 2014.
På rådets vägnar
M. MARTINA

Ordförande
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UTKAST TILL

BESLUT nr …/2014 AV GEMENSAMMA CARIFORUM-EU-RÅDET
av den
inrättatgenom avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, med avseende på sammansätt
ningen av den rådgivande Cariforum–EU-kommittén
GEMENSAMMA CARIFORUM–EU-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemen
skapen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat avtalet), särskilt artikel 232.2, och av följande skäl:
Mot bakgrund av målen i artikel 1 i avtalet och åtagandet om övervakning av genomförandet i artikel 5 i avtalet bör
sammansättningen av den rådgivande Cariforum–EU-kommittén bestämmas så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Den rådgivande Cariforum–EU-kommittén (nedan kallad kommittén) ska bestå av fyrtio (40) fasta företrädare för det
civila samhällets organisationer, varav
a) tjugofem (25) företrädare för organisationer etablerade i Cariforum-staterna och
b) femton (15) företrädare för organisationer etablerade i Europeiska unionen.
2.

Inom varje uppsättning företrädare enligt ovan ska det finnas en balanserad representation av

a) arbetsgivarorganisationer,
b) fackföreningar,
c) andra ekonomiska, sociala och icke-statliga organisationer, bl.a. utvecklings- och miljöorganisationer. och
d) den akademiska världen.
3.
De fasta ledamöterna ska tjänstgöra i två år. Det ska säkerställas att det finns relevant sakkunskap och en bred
geografisk och områdesmässig representation.
4.
I detta beslut avses med det civila samhällets organisationer institutioner, föreningar, stiftelser, intressegrupper och
andra sammanslutningar av icke-statlig natur, vilka inte har något vinstdrivande syfte och som kan ge råd eller bidra
med specialiserad kunskap om de frågor som omfattas av avtalet, samt företrädare för den akademiska världen.
5.
En organisation ska anses vara etablerad inom en Cariforum-stats eller Europeiska unionens territorium om organi
sationen har sitt stadgeenliga säte och sina centrala förvaltnings- och kontrollorgan inom Cariforum-statens respektive
Europeiska unionens territorium.

Artikel 2
1.
Kommittén ska inrättas av det gemensamma Cariforum–EU-rådet med företrädare för det civila samhällets organi
sationer som har valts ut i enlighet med artikel 1 av Europeiska unionen respektive Cariforum-staterna.
2.

Det gemensamma Cariforum–EU-rådet får också vid behov ändra förteckningen över ledamöterna.

3.
En vakans bland ledamöterna i kommittén ska inte innebära att kommitténs sammansättning blir ogiltig eller
inskränka de återstående ledamöternas rätt att agera.
4.
Kommittén ska vara beslutsför om en majoritet av de ledamöter som valts ut av Europeiska unionen och en majo
ritet av de ledamöter som valts ut av Cariforum-staterna är närvarande.
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Artikel 3
Fasta ledamöter kan få ekonomisk ersättning för att utföra sitt kommittéuppdrag.
Artikel 4
Alla organisationer som uppfyller kraven i artikel 232.1 i avtalet får delta i kommitténs möten som observatörer.
Artikel 5
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén ska fungera som sekretariat för kommittén under en inledande period
fram till och med den 31 december 2014. Därefter ska en organisation eller enhet som valts ut av Cariforum-staterna
följt av en organisation eller enhet som valts ut av Europeiska unionen växelvis fungera som kommitténs sekretariat för
perioder om 12 månader.
Artikel 6
Detta beslut träder i kraft den […].

Utfärdat i … den …
För det gemensamma Cariforum–EU-rådet

