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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 19.8.2008
COM(2008) 524 τελικό

Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής για
την εφαρµογή του άρθρου 66 της ευρωµεσογειακής ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης για
το εµπόριο και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της
Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου
(υποβληθείσα από την Επιτροπή)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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1.

Η ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης αποτελεί τη νοµική βάση για τις διµερείς σχέσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ).

2.

Η ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης προβλέπει στο άρθρο 66 τη δηµιουργία των
αναγκαίων οργάνων για την εφαρµογή της.

3.

Συγκροτήθηκε θεσµική δοµή που αποτελείται από πολλές υποεπιτροπές για την
εφαρµογή των συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε άλλες ευρωµεσογειακές χώρες
εταίρους, όπως το Ισραήλ, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Τυνησία, την Ιορδανία και
το Λίβανο. Η παρούσα πρόταση ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό την ίδια δοµή.

4.

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι πρόθυµη να ενισχύσει την συνεργασία στους
διάφορους τοµείς που καλύπτονται από τις διατάξεις της ενδιάµεσης συµφωνίας
σύνδεσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, επιδιώκεται
η ανάπτυξη των διµερών σχέσεων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Παλαιστινιακής Αρχής για τη δηµιουργία µιας σφαιρικής εταιρικής σχέσης που θα
χαρακτηρίζεται από συνεκτική προσέγγιση, η οποία θα εξασφαλίζεται µε τον στενό
και διαρκή συντονισµό όλων των σχετικών στοιχείων.

5.

Με την προοπτική αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο τη
σύσταση τεσσάρων υποεπιτροπών, µε σκοπό τη στήριξη του έργου της Μικτής
Επιτροπής για την εκτέλεση της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης και του σχεδίου
δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Οι υποεπιτροπές θα εξετάζουν
θέµατα τεχνικής φύσης που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν πλήρως στο πλαίσιο
της Μικτής Επιτροπής.

6.

Οι προτεινόµενες τέσσερις υποεπιτροπές θα καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς: (i)
οικονοµικά και χρηµατοδοτικά ζητήµατα, εµπόριο, τελωνειακά θέµατα· (ii)
κοινωνικές υποθέσεις· (iii) ενέργεια, περιβάλλον, µεταφορές, επιστήµη και
τεχνολογία· (iv) ανθρώπινα δικαιώµατα, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου.

7.

Ο στόχος, τα θέµατα που χειρίζεται κάθε υποεπιτροπή και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής περιέχονται στους εσωτερικούς κανονισµούς που επισυνάπτονται.
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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής για
την εφαρµογή του άρθρου 66 της ευρωµεσογειακής ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης για
το εµπόριο και τη συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της
Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της
Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας, και ιδίως το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 300,
την πρόταση της Επιτροπής1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η ευρωµεσογειακή ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης για το εµπόριο και τη συνεργασία
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της
∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, υπογράφηκε στις 24
Φεβρουαρίου 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

(2)

Το άρθρο 66 της εν λόγω συµφωνίας προβλέπει τη σύσταση επιτροπών (εφεξής
αναφερόµενες ως υποεπιτροπές), οι οποίες θα επικουρούν τη Μικτή Επιτροπή στην
εκτέλεση των καθηκόντων της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο µόνο
Η θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάµει της ευρωµεσογειακής ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης για το εµπόριο και τη
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου, σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 66 της
συµφωνίας, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μικτής Επιτροπής που προσαρτάται στην
παρούσα απόφαση.
Οι προβλεπόµενες υποεπιτροπές προεδρεύονται από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα έκδοσής της.
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ΕΕ C […] της […], σ. […].
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Βρυξέλλες,

Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
[…]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
Σχέδιο
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚ-ΟΑΠ
για τη σύσταση υποεπιτροπών στο πλαίσιο της επιτροπής ενδιάµεσης σύνδεσης
Η Μικτή Επιτροπή της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης µεταξύ της ΕΚ και της ΟΑΠ (εξ
ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής),
Έχοντας υπόψη την ευρωµεσογειακή ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης για το εµπόριο και τη
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) εξ ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής
Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Νότιας Μεσογείου
καθίστανται συνεχώς περιπλοκότερες, εξαιτίας της εφαρµογής των ευρωµεσογειακών
συµφωνιών, καθώς και της συνέχισης της ευρωµεσογειακής εταιρικής σχέσης.
Εξάλλου, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των συναφών
σχεδίων δράσης σε ένα ευρύ πεδίο επιµέρους τοµέων είναι αναγκαία η συγκρότηση
των προτεινόµενων υποεπιτροπών.

(2)

Η ενδιάµεση συµφωνία σύνδεσης ΕΚ-ΟΑΠ έχει εισέλθει σε µια νέα φάση εφαρµογής
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και των εξελίξεων στην εν λόγω
περιοχή.

(3)

Το άρθρο 66 της συµφωνίας προβλέπει τη σύσταση επιτροπών (εφεξής «οι
υποεπιτροπές»), οι οποίες θα επικουρούν τη Μικτή Επιτροπή στην εκτέλεση των
καθηκόντων της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Άρθρο µόνο
Συνιστώνται, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής ΕΕ-ΟΑΠ, οι υποεπιτροπές που
απαριθµούνται στο παράρτηµα 1 και θεσπίζονται οι εσωτερικοί κανονισµοί των εν λόγω
υποεπιτροπών που εµφαίνονται στο παράρτηµα 2.
Οι υποεπιτροπές λειτουργούν υπό την εποπτεία της Μικτής Επιτροπής, την οποία και
ενηµερώνουν µετά από κάθε συνεδρίασή τους. Οι προαναφερόµενες υποεπιτροπές δεν έχουν
δικαίωµα να λαµβάνουν αποφάσεις.
Η Μικτή Επιτροπή λαµβάνει κάθε µέτρο που απαιτείται προκειµένου να εξασφαλίσει την
οµαλή λειτουργία των υποεπιτροπών. Η Μικτή Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να συστήσει
άλλες υποεπιτροπές ή οµάδες, ή να καταργήσει υπάρχουσες υποεπιτροπές ή οµάδες.
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της.
(τόπος), (ηµεροµηνία)

Για τη Μικτή Επιτροπή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΕΚ-ΟΑΠ
ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

EL

1.

Οικονοµικά και χρηµατοδοτικά ζητήµατα, εµπόριο, τελωνειακά θέµατα

2.

Κοινωνικές υποθέσεις

3.

Ενέργεια, περιβάλλον, µεταφορές, επιστήµη και τεχνολογία

4.

Ανθρώπινα δικαιώµατα, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Εσωτερικός κανονισµός
Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-ΟΑΠ
Οικονοµικά και χρηµατοδοτικά ζητήµατα, εµπόριο, τελωνειακά θέµατα
1.

Σύνθεση και προεδρία

Η υποεπιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εκπροσώπους
της Παλαιστινιακής Αρχής. Την προεδρία ασκούν εναλλάξ τα δύο µέρη.
2.

Ρόλος

Η υποεπιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της Μικτής Επιτροπής, την οποία και
ενηµερώνει µετά από κάθε συνεδρίασή της. Η υποεπιτροπή δεν έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αποφάσεις. Έχει ωστόσο δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις στη Μικτή Επιτροπή.
3.

Αντικείµενο

Η υποεπιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης και του σχετικού
σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στους τοµείς που απαριθµούνται
παρακάτω και αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τις δράσεις που έχουν
προσδιοριστεί και συµφωνηθεί στο σχέδιο δράσης. Εξετάζει επίσης, εφόσον χρειάζεται, το
θέµα της συνεργασίας στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. Η υποεπιτροπή εξετάζει τυχόν
προβλήµατα που προκύπτουν στους τοµείς που απαριθµούνται στη συνέχεια και προτείνει τα
πιθανά µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
α)

∆ηµοσιονοµική ευθύνη και χρηστή διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών

β)

Οικονοµική µεταρρύθµιση και ανάπτυξη

γ)

Αγορά και κανονιστική µεταρρύθµιση

δ)

Συναφή µε το εµπόριο θέµατα

ε)

Τελωνειακά θέµατα

στ)

Βιοµηχανία και µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

ζ)

Γεωργία και αλιεία

η)

Στατιστικές

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης και η Μικτή Επιτροπή µπορεί να προσθέσει και άλλα
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα.
Η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση για να εξετάσει τα θέµατα που αφορούν
έναν, ή περισσότερους, από τους τοµείς που απαριθµούνται παραπάνω.
4.

Γραµµατεία

Ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας υπάλληλος της Παλαιστινιακής Αρχής
ενεργούν από κοινού ως µόνιµοι γραµµατείς της υποεπιτροπής.
Όλα τα µηνύµατα που αφορούν την υποεπιτροπή διαβιβάζονται στους γραµµατείς της
υποεπιτροπής.
5.

Συνεδριάσεις

Η υποεπιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις. Συνεδρίαση µπορεί
να συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως του προέδρου ενός από τα µέρη, η οποία διαβιβάζεται στον
αρµόδιο γραµµατέα, ο οποίος την διαβιβάζει στο άλλο µέρος. Μόλις λάβει αίτηση για
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συνεδρίαση της υποεπιτροπής, ο γραµµατέας του άλλου µέρους υποχρεούται να απαντήσει
εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών.
Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός
βραχύτερης προθεσµίας µετά από σύµφωνη γνώµη των δύο µερών. Όλες οι αιτήσεις για
σύγκληση συνεδρίασης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία και τόπο που
συµφωνούνται και από τα δύο µέρη.
Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον αρµόδιο γραµµατέα µετά από σύµφωνη γνώµη του
προέδρου. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη
σύνθεση της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.
Εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, η υποεπιτροπή µπορεί να προσκαλέσει
εµπειρογνώµονες να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις της, ώστε να παράσχουν ειδικές
πληροφορίες.
6.

Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της
υποεπιτροπής, υποβάλλονται στους γραµµατείς της.
Για κάθε συνεδρίαση καταρτίζεται προσωρινή ηµερήσια διάταξη από τον Πρόεδρο. Η
ηµερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τον υπεύθυνο γραµµατέα στον οµόλογό του το αργότερο
δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Η προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα σηµεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε
από τους γραµµατείς το αργότερο τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Όλα
τα δικαιολογητικά έγγραφα απαιτείται να έχουν παραληφθεί και από τα δύο µέρη
τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι εν λόγω προθεσµίες µπορούν να
συντοµευτούν ώστε να ληφθούν υπόψη επείγοντα θέµατα, εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη.
Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδριάσεως.
7.

Πρακτικά

Καταρτίζονται και εγκρίνονται τα πρακτικά µετά από κάθε συνεδρίαση από τους δύο
γραµµατείς. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται από τους γραµµατείς της υποεπιτροπής
στους γραµµατείς και στον πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής.
8.

∆ηµοσιότητα

Οι συνεδριάσεις των υποεπιτροπών δεν είναι δηµόσιες, εκτός εάν ληφθεί αντίθετη απόφαση.
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Εσωτερικός κανονισµός
Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-ΟΑΠ
Κοινωνικές υποθέσεις
1.

Σύνθεση και προεδρία

Η υποεπιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εκπροσώπους
της Παλαιστινιακής Αρχής. Την προεδρία ασκούν εναλλάξ τα δύο µέρη.
2.

Ρόλος

Η υποεπιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της Μικτής Επιτροπής, την οποία και
ενηµερώνει µετά από κάθε συνεδρίασή της. Η υποεπιτροπή δεν έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αποφάσεις. Έχει ωστόσο δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις στη Μικτή Επιτροπή.
3.

Αντικείµενο

Η υποεπιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης και του σχετικού
σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στους τοµείς που απαριθµούνται
παρακάτω και αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τις δράσεις που έχουν
προσδιοριστεί και συµφωνηθεί στο σχέδιο δράσης. Εξετάζει επίσης, εφόσον χρειάζεται, το
θέµα της συνεργασίας στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. Η υποεπιτροπή εξετάζει τυχόν
προβλήµατα που προκύπτουν στους τοµείς που απαριθµούνται στη συνέχεια και προτείνει τα
πιθανά µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
(α)

Κοινωνική ανάπτυξη

(β)

Εκπαίδευση και επαγγελµατική κατάρτιση

(γ)

∆ηµόσια υγεία

(δ)

Πολιτισµός

(ε)

Νεολαία

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης και η Μικτή Επιτροπή µπορεί να προσθέσει και άλλα
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα.
Η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση για να εξετάσει τα θέµατα που αφορούν
έναν, ή περισσότερους, από τους τοµείς που απαριθµούνται παραπάνω.
4.

Γραµµατεία

Ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας υπάλληλος της Παλαιστινιακής Αρχής
ενεργούν από κοινού ως µόνιµοι γραµµατείς της υποεπιτροπής.
Όλα τα µηνύµατα που αφορούν την υποεπιτροπή διαβιβάζονται στους γραµµατείς της
υποεπιτροπής.
5.

Συνεδριάσεις

Η υποεπιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις. Συνεδρίαση µπορεί
να συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως του προέδρου ενός από τα µέρη, η οποία διαβιβάζεται στον
αρµόδιο γραµµατέα, ο οποίος την διαβιβάζει στο άλλο µέρος. Μόλις λάβει αίτηση για
συνεδρίαση της υποεπιτροπής, ο γραµµατέας του άλλου µέρους υποχρεούται να απαντήσει
εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών.
Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός
βραχύτερης προθεσµίας µετά από σύµφωνη γνώµη των δύο µερών. Όλες οι αιτήσεις για
σύγκληση συνεδρίασης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
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Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία και τόπο που
συµφωνούνται και από τα δύο µέρη.
Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον αρµόδιο γραµµατέα µετά από σύµφωνη γνώµη του
προέδρου. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη
σύνθεση της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.
Εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, η υποεπιτροπή µπορεί να προσκαλέσει
εµπειρογνώµονες να συµµετάσχουν στις συνεδριάσεις της, ώστε να παράσχουν ειδικές
πληροφορίες.
6.

Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της
υποεπιτροπής, υποβάλλονται στους γραµµατείς της.
Για κάθε συνεδρίαση καταρτίζεται προσωρινή ηµερήσια διάταξη από τον πρόεδρο. Η
ηµερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τον υπεύθυνο γραµµατέα στον οµόλογό του το αργότερο
δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Η προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα σηµεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε
από τους γραµµατείς το αργότερο τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Όλα
τα δικαιολογητικά έγγραφα απαιτείται να έχουν παραληφθεί και από τα δύο µέρη
τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι εν λόγω προθεσµίες µπορούν να
συντοµευτούν ώστε να ληφθούν υπόψη επείγοντα θέµατα, εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη.
Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδριάσεως.
7.

Πρακτικά

Καταρτίζονται και εγκρίνονται τα πρακτικά µετά από κάθε συνεδρίαση από τους δύο
γραµµατείς. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται από τους γραµµατείς της υποεπιτροπής
στους γραµµατείς και στον πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής.
8.

∆ηµοσιότητα

Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής δεν είναι δηµόσιες, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική
απόφαση.
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Εσωτερικός κανονισµός
Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-ΟΑΠ
Ενέργεια, περιβάλλον, µεταφορές, επιστήµη και τεχνολογία
1.

Σύνθεση και προεδρία

Η υποεπιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εκπροσώπους
της Παλαιστινιακής Αρχής. Την προεδρία ασκούν εναλλάξ τα δύο µέρη.
2.

Ρόλος

Η υποεπιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της Μικτής Επιτροπής, την οποία και
ενηµερώνει µετά από κάθε συνεδρίασή της. Η υποεπιτροπή δεν έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αποφάσεις. Έχει ωστόσο δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις στη Μικτή Επιτροπή.
3.

Αντικείµενο

Η υποεπιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης και του σχετικού
σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στους τοµείς που απαριθµούνται
παρακάτω και αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τις δράσεις που έχουν
εντοπιστεί και συµφωνηθεί στο σχέδιο δράσης. Εξετάζει επίσης, εφόσον χρειάζεται, το θέµα
της συνεργασίας στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. Η υποεπιτροπή εξετάζει τυχόν
προβλήµατα που προκύπτουν στους τοµείς που απαριθµούνται στη συνέχεια και προτείνει τα
πιθανά µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
α)

Ενέργεια

β)

Περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένου του νερού

γ)

Μεταφορές

δ)

Κοινωνία της πληροφορίας και πολιτική για τα οπτικοακουστικά µέσα

ε)

Επιστήµη και τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης και η Μικτή Επιτροπή µπορεί να προσθέσει και άλλα
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα.
Η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση για να εξετάσει τα θέµατα που αφορούν
έναν, ή περισσότερους, από τους τοµείς που απαριθµούνται παραπάνω.
4.

Γραµµατεία

Ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας υπάλληλος της Παλαιστινιακής Αρχής
ενεργούν από κοινού ως µόνιµοι γραµµατείς της υποεπιτροπής.
Όλα τα µηνύµατα που αφορούν την υποεπιτροπή διαβιβάζονται στους γραµµατείς της
υποεπιτροπής.
5.

Συνεδριάσεις

Η υποεπιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις. Συνεδρίαση µπορεί
να συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως του προέδρου ενός από τα µέρη, η οποία διαβιβάζεται στον
αρµόδιο γραµµατέα, ο οποίος την διαβιβάζει στο άλλο µέρος. Μόλις λάβει αίτηση για
συνεδρίαση της υποεπιτροπής, ο γραµµατέας του άλλου µέρους υποχρεούται να απαντήσει
εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών.
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Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός
βραχύτερης προθεσµίας µετά από σύµφωνη γνώµη των δύο µερών. Όλες οι αιτήσεις για
σύγκληση συνεδρίασης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία και τόπο που
συµφωνούνται και από τα δύο µέρη.
Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον αρµόδιο γραµµατέα µετά από σύµφωνη γνώµη του
προέδρου. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη
σύνθεση της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.
Εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, η υποεπιτροπή µπορεί να προσκαλέσει στις
συνεδριάσεις της εµπειρογνώµονες των δύο µερών, προκειµένου να παράσχουν τις
συγκεκριµένες αιτούµενες πληροφορίες και γνώσεις.
6.

Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της
υποεπιτροπής, υποβάλλονται στους γραµµατείς της.
Για κάθε συνεδρίαση καταρτίζεται προσωρινή ηµερήσια διάταξη από τον πρόεδρο. Η
ηµερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τον υπεύθυνο γραµµατέα στον οµόλογό του το αργότερο
δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Η προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα σηµεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε
από τους γραµµατείς το αργότερο τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Όλα
τα δικαιολογητικά έγγραφα απαιτείται να έχουν παραληφθεί και από τα δύο µέρη
τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι εν λόγω προθεσµίες µπορούν να
συντοµευτούν ώστε να ληφθούν υπόψη επείγοντα θέµατα, εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη.
Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδριάσεως.
7.

Πρακτικά

Καταρτίζονται και εγκρίνονται τα πρακτικά µετά από κάθε συνεδρίαση από τους δύο
γραµµατείς. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται από τους γραµµατείς της υποεπιτροπής
στους γραµµατείς και στον πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής.
8.

∆ηµοσιότητα

Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής δεν είναι δηµόσιες, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική
απόφαση.
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Εσωτερικός κανονισµός
Υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής ΕΚ-ΟΑΠ
Ανθρώπινα δικαιώµατα, χρηστή διακυβέρνηση και κράτος δικαίου
1.

Σύνθεση και προεδρία

Η υποεπιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εκπροσώπους
της Παλαιστινιακής Αρχής. Την προεδρία ασκούν εναλλάξ τα δύο µέρη.
2.

Ρόλος

Η υποεπιτροπή λειτουργεί υπό την εποπτεία της Μικτής Επιτροπής, την οποία και
ενηµερώνει µετά από κάθε συνεδρίασή της. Η υποεπιτροπή δεν έχει δικαίωµα να λαµβάνει
αποφάσεις. Έχει ωστόσο δικαίωµα να υποβάλλει προτάσεις στη Μικτή Επιτροπή.
3.

Αντικείµενο

Η υποεπιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης και του σχετικού
σχεδίου δράσης για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας στους τοµείς που απαριθµούνται
παρακάτω και αξιολογεί την πρόοδο όσον αφορά τους στόχους και τις δράσεις που έχουν
προσδιοριστεί και συµφωνηθεί στο σχέδιο δράσης. Εξετάζει επίσης, εφόσον χρειάζεται, το
θέµα της συνεργασίας στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. Η υποεπιτροπή εξετάζει τυχόν
προβλήµατα που προκύπτουν στους τοµείς που απαριθµούνται στη συνέχεια και προτείνει τα
πιθανά µέτρα για την αντιµετώπισή τους.
α)

Ανθρώπινα δικαιώµατα

β)

Χρηστή διακυβέρνηση

γ)

Κράτος δικαίου

Ο κατάλογος αυτός δεν είναι πλήρης και η Μικτή Επιτροπή µπορεί να προσθέσει και άλλα
θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων οριζόντιου χαρακτήρα.
Η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση για να εξετάσει τα θέµατα που αφορούν
έναν, ή περισσότερους, από τους τοµείς που απαριθµούνται παραπάνω.
4.

Γραµµατεία

Ένας υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας υπάλληλος της Παλαιστινιακής Αρχής
ενεργούν από κοινού ως µόνιµοι γραµµατείς της υποεπιτροπής.
Όλα τα µηνύµατα που αφορούν την υποεπιτροπή διαβιβάζονται στους γραµµατείς της
υποεπιτροπής.
5.

Συνεδριάσεις

Η υποεπιτροπή συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτούν οι περιστάσεις. Συνεδρίαση µπορεί
να συγκληθεί κατόπιν αιτήσεως του προέδρου ενός από τα µέρη, η οποία διαβιβάζεται στον
αρµόδιο γραµµατέα, ο οποίος την διαβιβάζει στο άλλο µέρος. Μόλις λάβει αίτηση για
συνεδρίαση της υποεπιτροπής, ο γραµµατέας του άλλου µέρους υποχρεούται να απαντήσει
εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών.
Σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις, η υποεπιτροπή µπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση εντός
βραχύτερης προθεσµίας µετά από σύµφωνη γνώµη των δύο µερών. Όλες οι αιτήσεις για
σύγκληση συνεδρίασης πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
Κάθε συνεδρίαση της υποεπιτροπής πραγµατοποιείται σε ηµεροµηνία και τόπο που
συµφωνούνται και από τα δύο µέρη.
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Οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον αρµόδιο γραµµατέα µετά από σύµφωνη γνώµη του
προέδρου. Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη
σύνθεση της αντιπροσωπείας κάθε µέρους.
Εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, η υποεπιτροπή µπορεί να προσκαλέσει στις
συνεδριάσεις της εµπειρογνώµονες των δύο µερών, προκειµένου να παράσχουν τις
συγκεκριµένες αιτούµενες πληροφορίες και γνώσεις.
6.

Ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

Όλες οι αιτήσεις για εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της
υποεπιτροπής, υποβάλλονται στους γραµµατείς της.
Για κάθε συνεδρίαση καταρτίζεται προσωρινή ηµερήσια διάταξη από τον πρόεδρο. Η
ηµερήσια διάταξη διαβιβάζεται από τον υπεύθυνο γραµµατέα στον οµόλογό του το αργότερο
δέκα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.
Η προσωρινή ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει τα σηµεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε
από τους γραµµατείς το αργότερο τριάντα ηµέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Όλα
τα δικαιολογητικά έγγραφα απαιτείται να έχουν παραληφθεί και από τα δύο µέρη
τουλάχιστον επτά ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Οι εν λόγω προθεσµίες µπορούν να
συντοµευτούν ώστε να ληφθούν υπόψη επείγοντα θέµατα, εφόσον συµφωνούν και τα δύο
µέρη.
Η ηµερήσια διάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδριάσεως.
7.

Πρακτικά

Καταρτίζονται και εγκρίνονται τα πρακτικά µετά από κάθε συνεδρίαση από τους δύο
γραµµατείς. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται από τους γραµµατείς της υποεπιτροπής
στους γραµµατείς και στον πρόεδρο της Μικτής Επιτροπής.
8.

∆ηµοσιότητα

Οι συνεδριάσεις της υποεπιτροπής δεν είναι δηµόσιες, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική
απόφαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

1.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2.

ΤΙΤΛΟΣ:
Θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής για την εφαρµογή του άρθρου 66
της ευρωµεσογειακής ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης για το εµπόριο και τη συνεργασία µεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ)
εξ ονόµατος της Παλαιστινιακής Αρχής της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας, αφετέρου

3.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ:
Άρθρο 66 της ευρωµεσογειακής ενδιάµεσης συµφωνίας σύνδεσης
4.
ΣΤΟΧΟΙ:
Σύσταση τεσσάρων υποεπιτροπών
5.
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 12 ΤΡΕΧΟΝ
ΕΠΟΜΕΝΟ
ΜΗΝΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ
ΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΚΟ ΕΤΟΣ
2008
2009
(σε εκατ. EUR) (σε εκατ. EUR)
(σε εκατ. EUR)
5.0
∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚ
δ.υ.
δ.υ.
δ.υ.
(ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ)
ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΛΛΕΣ
5.1
ΕΣΟ∆Α
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚ
δ.υ.
δ.υ.
δ.υ.
(ΕΙΣΦΟΡΕΣ/ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ)
ΕΘΝΙΚΟΙ
2010
2011
2012
2013
5.0.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
5.1.1 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α
5.2
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:
6.0

ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ
ΝΑΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ;
6.1
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ;
ΝΑΙ
6.2
ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ;
ΟΧΙ
6.3
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ
ΟΧΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ;
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι συνεδριάσεις των υποεπιτροπών θα πραγµατοποιούνται στις Βρυξέλλες ή στη Ραµάλα. Κατά τις
µετακινήσεις στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη, οι δαπάνες των συµµετεχόντων θα καλύπτονται από το
κονδύλιο «αποστολές».
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