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KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Bruksela, 19.8.2008 r.
COM(2008) 524 wersja ostateczna

Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska Wspólnoty we Wspólnym Komitecie dotyczącego wykonywania
art. 66 Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie
wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a
Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej
Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony

(przedstawiony przez Komisję)
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UZASADNIENIE

PL

1.

Przejściowy układ stowarzyszeniowy stanowi podstawę prawną stosunków
dwustronnych między Unią Europejską a Autonomią Palestyńską.

2.

Artykuł 66 przejściowego układu stowarzyszeniowego przewiduje ustanowienie
organów niezbędnych do jego wdrożenia.

3.

Do
celów
wykonania
układów
stowarzyszeniowych
z
innymi
eurośródziemnomorskimi krajami partnerskimi, takimi jak Izrael, Maroko, Egipt,
Tunezja, Jordania i Liban, została stworzona struktura instytucjonalna złożona z
licznych podkomitetów. Niniejszy wniosek w dużej mierze opiera się na takim
samym schemacie i strukturze.

4.

Autonomia Palestyńska wyraziła gotowość zacieśnienia współpracy w różnych
obszarach objętych postanowieniami przejściowego układu stowarzyszeniowego.
Ponadto w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa celem stosunków dwustronnych
między UE a Autonomią Palestyńską jest dążenie do wszechstronnego partnerstwa,
opartego o spójne działanie, zapewnione dzięki ścisłej i stałej koordynacji różnych
elementów.

5.

W związku z powyższym Komisja Europejska proponuje Radzie powołanie czterech
podkomitetów, które będą wspierały Wspólny Komitet w wykonywaniu
przejściowego układu stowarzyszeniowego i planu działania ustalonego w ramach
europejskiej polityki sąsiedztwa. Podkomitety zajmować się będą zagadnieniami
natury technicznej, które nie mogą być uwzględnione w pełnym zakresie w ramach
Wspólnego Komitetu.

6.

Proponuje się utworzenie czterech podkomitetów w następujących dziedzinach: (i)
sprawy gospodarcze i finansowe, handel, kwestie celne; (ii) sprawy społeczne; (iii)
energia, środowisko naturalne, transport oraz nauka i technologia; (iv) prawa
człowieka, dobre rządy i praworządność.

7.

Cel, zagadnienia opracowywane przez każdy podkomitet oraz procedury
wykonawcze określone są w załączonych regulaminach wewnętrznych.
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Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska Wspólnoty we Wspólnym Komitecie dotyczącego wykonywania
art. 66 Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie
wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a
Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej
Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300
ust. 2 akapit drugi,
uwzględniając wniosek Komisji1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie wymiany
handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Organizacją
Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu
i Strefy Gazy z drugiej strony został podpisany dnia 24 lutego 1997 r., a wszedł w
życie dnia 1 lipca 1997 r.,

(2)

Artykuł 66 wspomnianego układu przewiduje ustanowienie komitetów (zwanych dalej
podkomitetami) w celu wsparcia Wspólnego Komitetu w wykonywaniu jego
obowiązków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł
Stanowisko, jakie ma przyjąć Wspólnota we Wspólnym Komitecie w sprawie wykonywania
art. 66 Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie
handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Organizacją
Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i
Strefy Gazy z drugiej strony opiera się na projekcie decyzji Wspólnego Komitetu załączonym
do niniejszej decyzji.
Utworzonym podkomitetom przewodniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej w imieniu
Wspólnoty Europejskiej.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
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Dz.U. C […] z […], s. […].
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Sporządzono w Brukseli dnia [...] r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
[…]
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ZAŁĄCZNIK A
Projekt
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU UE-OWP
ustanawiająca podkomitety Tymczasowego Komitetu Stowarzyszeniowego
Wspólny Komitet przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a OWP (na rzecz
Autonomii Palestyńskiej),
uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowarzyszeniowy w sprawie
handlu i współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Organizacją
Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i
Strefy Gazy z drugiej strony,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Stosunki Unii Europejskiej z południowymi krajami śródziemnomorskimi stają się
coraz bardziej złożone z uwagi na wprowadzenie w życie układów
eurośródziemnomorskich i kontynuację partnerstwa eurośródziemnomorskiego.
Ponadto funkcjonowanie europejskiej polityki sąsiedztwa oraz planów działania, które
w jej ramach podejmowane są w licznych obszarach sektorowych, wymaga powołania
proponowanych podkomitetów.

(2)

Wykonanie przejściowego układu stowarzyszeniowego WE-OWP weszło w nową
fazę w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa oraz wydarzeń w tym regionie.

(3)

Artykuł 66 układu przewiduje ustanowienie komitetów (zwanych dalej
podkomitetami) w celu wsparcia Wspólnego Komitetu w wykonywaniu jego
obowiązków,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł
Przy Wspólnym Komitecie WE-OWP powołuje się podkomitety wymienione w załączniku 1
oraz przyjmuje się regulaminy wewnętrzne tych podkomitetów, znajdujące się w załączniku
2.
Działania podkomitetów podlegają Wspólnemu Komitetowi, któremu podkomitety składają
sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Wyżej wymienione podkomitety nie posiadają
mocy decyzyjnej.
Wspólny Komitet podejmuje wszelkie działania niezbędne do zapewnienia ich właściwego
funkcjonowania. Wspólny Komitet może podjąć decyzję o utworzeniu dalszych
podkomitetów lub grup, jak również o zlikwidowaniu istniejących podkomitetów lub grup.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
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Sporządzono w […].

W imieniu Wspólnego Komitetu
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ZAŁĄCZNIK I
PRZEJŚCIOWY UKŁAD STOWARZYSZENIOWY WE-OWP
PODKOMITETY PODLEGAJĄCE WSPÓLNEMU KOMITETOWI

PL

1.

Sprawy gospodarcze i finansowe, handel, kwestie celne

2.

Sprawy społeczne

3.

Energia, środowisko naturalne, transport oraz nauka i technologia;

4.

Prawa człowieka, dobre rządy i praworządność.
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ZAŁĄCZNIK II
Regulamin wewnętrzny
Podkomitet przy Wspólnym Komitecie WE-OWP
Sprawy gospodarcze i finansowe, handel, kwestie celne
1.

Skład i przewodnictwo

Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i Autonomii Palestyńskiej.
Przewodniczą mu na przemian obie strony.
2.

Rola

Prace podkomitetu podlegają Wspólnemu Komitetowi, któremu podkomitet składa
sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Podkomitet nie posiada mocy decyzyjnej, lecz
może przedkładać wnioski Wspólnemu Komitetowi.
3.

Przedmiot

Podkomitet omawia wdrażanie przejściowego układu stowarzyszeniowego i związanego z
nim planu działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, również w dziedzinach
wymienionych poniżej. Podkomitet ocenia również postępy w osiąganiu celów i działaniach
określonych i uzgodnionych w ramach planu działania. W razie potrzeby podkomitet omawia
kwestie współpracy w ramach administracji publicznej. Podkomitet bada wszelkie problemy
mogące wystąpić w wymienionych poniżej obszarach oraz proponuje środki umożliwiające
ich rozwiązanie.
a)

odpowiedzialność finansowa i należyte zarządzanie finansami publicznymi

b)

reformy gospodarcze i rozwój

c)

rynek i reforma regulacyjna

d)

zagadnienia związane z handlem

e)

kwestie celne

f)

przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

g)

rolnictwo i rybołówstwo

h)

statystyki

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Wspólny Komitet może poszerzyć ją o inne
zagadnienia, w tym zagadnienia horyzontalne.
Podkomitet może omawiać zagadnienia dotyczące jednego, kilku lub wszystkich wyżej
wymienionych obszarów.
4.
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Sekretariat
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Jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej i jeden przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej
wspólnie sprawują funkcje stałych sekretarzy podkomitetu.
Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetu są przekazywane sekretarzom.
5.

Posiedzenia

Posiedzenia podkomitetu odbywają się zawsze wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności.
Posiedzenie może zostać zwołane na podstawie wniosku przewodniczącego jednej ze stron,
przekazanego właściwemu sekretarzowi, który następnie przedłoży go drugiej stronie. Po
otrzymaniu wniosku o zwołanie posiedzenia podkomitetu sekretarz drugiej strony udziela
odpowiedzi w terminie piętnastu dni roboczych.
W szczególnie pilnych przypadkach podkomitety mogą zwołać posiedzenie w krótszym
terminie, pod warunkiem, że obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy wniosek o zwołanie
posiedzenia powinien być sporządzony w formie pisemnej.
Posiedzenia podkomitetu odbywają się w czasie i w miejscu uzgodnionym przez obie strony.
Posiedzenia są zwoływane przez właściwego sekretarza w porozumieniu z przewodniczącym.
Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie
delegacji każdej ze stron.
Jeśli obie strony wyrażą zgodę, podkomitet może zaprosić na posiedzenia ekspertów w celu
zasięgnięcia niezbędnych, fachowych informacji.
6.

Porządek obrad

Wszelkie wnioski o wpis konkretnych punktów do porządku obrad przekazywane są
sekretarzom.
Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Właściwy
sekretarz przekazuje go swojemu odpowiednikowi najpóźniej dziesięć dni przed terminem
posiedzenia.
Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, które zostały zgłoszone sekretarzom najpóźniej
piętnaście dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Strony muszą otrzymać dokumentację
dotyczącą spotkania co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. Terminy te mogą zostać
skrócone, jeśli sprawa jest pilna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony.
Porządek obrad jest przyjmowany przez podkomitet na początku każdego posiedzenia.
7.

Protokół

Po każdym posiedzeniu obaj sekretarze redagują i zatwierdzają protokół. Sekretarze
podkomitetu przekazują sekretarzom i przewodniczącemu Wspólnego Komitetu po jednym
egzemplarzu protokołu, zawierającym wnioski przedstawione przez podkomitet.
8.

Jawność

Posiedzenia podkomitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.
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Regulamin wewnętrzny
Podkomitet przy Wspólnym Komitecie WE-OWP
Sprawy społeczne
1.

Skład i przewodnictwo

Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i Autonomii Palestyńskiej.
Przewodniczą mu na przemian obie strony.
2.

Rola

Prace podkomitetu podlegają Wspólnemu Komitetowi, któremu podkomitet składa
sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Podkomitet nie posiada mocy decyzyjnej, lecz
może przedkładać wnioski Wspólnemu Komitetowi.
3.

Przedmiot

Podkomitet omawia wdrażanie przejściowego układu stowarzyszeniowego i związany z nim
plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, również w dziedzinach
wymienionych poniżej. Podkomitet ocenia również postępy w osiąganiu celów i działaniach
określonych i uzgodnionych w ramach planu działania. W razie potrzeby podkomitet omawia
kwestie współpracy w ramach administracji publicznej. Podkomitet bada wszelkie problemy
mogące wystąpić w wymienionych poniżej obszarach oraz proponuje środki umożliwiające
ich rozwiązanie.
(a)

rozwój społeczny

(b)

edukacja i kształcenie zawodowe

(c)

zdrowie publiczne

(d)

kultura

(e)

młodzież

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Wspólny Komitet może poszerzyć ją o inne
zagadnienia, w tym zagadnienia horyzontalne.
Podkomitet może omawiać zagadnienia dotyczące jednego, kilku lub wszystkich wyżej
wymienionych obszarów.
4.

Sekretariat

Jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej i jeden przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej
wspólnie sprawują funkcje stałych sekretarzy podkomitetu.
Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetu są przekazywane sekretarzom.
5.

PL

Posiedzenia
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Posiedzenia podkomitetu odbywają się zawsze wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności.
Posiedzenie może zostać zwołane na podstawie wniosku przewodniczącego jednej ze stron,
przekazanego właściwemu sekretarzowi, który następnie przedłoży go drugiej stronie. Po
otrzymaniu wniosku o zwołanie posiedzenia podkomitetu sekretarz drugiej strony udziela
odpowiedzi w terminie piętnastu dni roboczych.
W szczególnie pilnych przypadkach podkomitety mogą zebrać się szybciej, pod warunkiem,
że obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być
sporządzony w formie pisemnej.
Posiedzenia podkomitetu odbywają się w czasie i w miejscu uzgodnionym przez obie strony.
Posiedzenia są zwoływane przez właściwego sekretarza w porozumieniu z przewodniczącym.
Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie
delegacji każdej ze stron.
Jeśli obie strony wyrażą zgodę, podkomitet może zaprosić na posiedzenia ekspertów w celu
zasięgnięcia niezbędnych, fachowych informacji.
6.

Porządek obrad

Wszelkie wnioski o wpis konkretnych punktów do porządku obrad przekazywane są
sekretarzom.
Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Właściwy
sekretarz przekazuje go swojemu odpowiednikowi najpóźniej dziesięć dni przed terminem
posiedzenia.
Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, które zostały zgłoszone sekretarzom najpóźniej
piętnaście dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Strony muszą otrzymać dokumentację
dotyczącą spotkania co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. Terminy te mogą zostać
skrócone, jeśli sprawa jest pilna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony.
Porządek obrad jest przyjmowany przez podkomitet na początku każdego posiedzenia.
7.

Protokół

Po każdym posiedzeniu obaj sekretarze redagują i zatwierdzają protokół. Sekretarze
podkomitetu przekazują sekretarzom i przewodniczącemu Wspólnego Komitetu po jednym
egzemplarzu protokołu, zawierającym wnioski przedstawione przez podkomitet.
8.

Jawność

Posiedzenia podkomitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.
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Regulamin wewnętrzny
Podkomitet przy Wspólnym Komitecie WE-OWP
Energia, środowisko naturalne, transport oraz nauka i technologia;
1.

Skład i przewodnictwo

Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i Autonomii Palestyńskiej.
Przewodniczą mu na przemian obie strony.
2.

Rola

Prace podkomitetu podlegają Wspólnemu Komitetowi, któremu podkomitet składa
sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Podkomitet nie posiada mocy decyzyjnej, lecz
może przedkładać wnioski Wspólnemu Komitetowi.
3.

Przedmiot

Podkomitet omawia wdrażanie przejściowego układu stowarzyszeniowego i związany z nim
plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, również w dziedzinach
wymienionych poniżej. Podkomitet ocenia również postępy w osiąganiu celów i działaniach
określonych i uzgodnionych w ramach planu działania. W razie potrzeby podkomitet omawia
kwestie współpracy w ramach administracji publicznej. Podkomitet bada wszelkie problemy
mogące wystąpić w wymienionych poniżej obszarach oraz proponuje środki umożliwiające
ich rozwiązanie.
a)

energia

b)

środowisko naturalne, w tym wody

c)

transport

d)

Społeczeństwo informacyjne i polityka audiowizualna

e)

nauka i technologia, badania naukowe i rozwój

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Wspólny Komitet może poszerzyć ją o inne
zagadnienia, w tym zagadnienia horyzontalne.
Podkomitet może omawiać zagadnienia dotyczące jednego, kilku lub wszystkich wyżej
wymienionych obszarów.
4.

Sekretariat

Jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej i jeden przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej
wspólnie sprawują funkcje stałych sekretarzy podkomitetu.
Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetu są przekazywane sekretarzom.
5.
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Posiedzenia podkomitetu odbywają się zawsze wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności.
Posiedzenie może zostać zwołane na podstawie wniosku przewodniczącego jednej ze stron,
przekazanego właściwemu sekretarzowi, który następnie przedłoży go drugiej stronie. Po
otrzymaniu wniosku o zwołanie posiedzenia podkomitetu sekretarz drugiej strony udziela
odpowiedzi w terminie piętnastu dni roboczych.
W szczególnie pilnych przypadkach podkomitety mogą zebrać się szybciej, pod warunkiem,
że obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być
sporządzony w formie pisemnej.
Posiedzenia podkomitetu odbywają się w czasie i w miejscu uzgodnionym przez obie strony.
Posiedzenia są zwoływane przez właściwego sekretarza w porozumieniu z przewodniczącym.
Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie
delegacji każdej ze stron.
Jeśli obie strony wyrażą zgodę, podkomitet może zaprosić na posiedzenia ekspertów obu
stron w celu zasięgnięcia niezbędnych, fachowych informacji.
6.

Porządek obrad

Wszelkie wnioski o wpis konkretnych punktów do porządku obrad przekazywane są
sekretarzom.
Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Właściwy
sekretarz przekazuje go swojemu odpowiednikowi najpóźniej dziesięć dni przed terminem
posiedzenia.
Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, które zostały zgłoszone sekretarzom najpóźniej
piętnaście dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Strony muszą otrzymać dokumentację
dotyczącą spotkania co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. Terminy te mogą zostać
skrócone, jeśli sprawa jest pilna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony.
Porządek obrad jest przyjmowany przez podkomitet na początku każdego posiedzenia.
7.

Protokół

Po każdym posiedzeniu obaj sekretarze redagują i zatwierdzają protokół. Sekretarze
podkomitetu przekazują sekretarzom i przewodniczącemu Wspólnego Komitetu po jednym
egzemplarzu protokołu, zawierającym wnioski przedstawione przez podkomitet.
8.

Jawność

Posiedzenia podkomitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.
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Regulamin wewnętrzny
Podkomitet przy Wspólnym Komitecie WE-OWP
Prawa człowieka, dobre rządy i praworządność
1.

Skład i przewodnictwo

Podkomitet składa się z przedstawicieli Wspólnoty Europejskiej i Autonomii Palestyńskiej.
Przewodniczą mu na przemian obie strony.
2.

Rola

Prace podkomitetu podlegają Wspólnemu Komitetowi, któremu podkomitet składa
sprawozdanie po każdym ze swoich posiedzeń. Podkomitet nie posiada mocy decyzyjnej, lecz
może przedkładać wnioski Wspólnemu Komitetowi.
3.

Przedmiot

Podkomitet omawia wdrażanie przejściowego układu stowarzyszeniowego i związany z nim
plan działania w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, również w dziedzinach
wymienionych poniżej. Podkomitet ocenia również postępy w osiąganiu celów i działaniach
określonych i uzgodnionych w ramach planu działania. W razie potrzeby podkomitet omawia
kwestie współpracy w ramach administracji publicznej. Podkomitet bada wszelkie problemy
mogące wystąpić w wymienionych poniżej obszarach oraz proponuje środki umożliwiające
ich rozwiązanie.
a)

prawa człowieka

b)

dobre rządy

c)

praworządność

Powyższa lista nie jest wyczerpująca i Wspólny Komitet może poszerzyć ją o inne
zagadnienia, w tym zagadnienia horyzontalne.
Podkomitet może omawiać zagadnienia dotyczące jednego, kilku lub wszystkich wyżej
wymienionych obszarów.
4.

Sekretariat

Jeden przedstawiciel Komisji Europejskiej i jeden przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej
wspólnie sprawują funkcje stałych sekretarzy podkomitetu.
Wszelkie komunikaty dotyczące podkomitetu są przekazywane sekretarzom.
5.

Posiedzenia

Posiedzenia podkomitetu odbywają się zawsze wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności.
Posiedzenie może zostać zwołane na podstawie wniosku przewodniczącego jednej ze stron,
przekazanego właściwemu sekretarzowi, który następnie przedłoży go drugiej stronie. Po
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otrzymaniu wniosku o zwołanie posiedzenia podkomitetu sekretarz drugiej strony udziela
odpowiedzi w terminie piętnastu dni roboczych.
W szczególnie pilnych przypadkach podkomitety mogą zebrać się szybciej, pod warunkiem,
że obie strony wyrażą na to zgodę. Każdy wniosek o zwołanie posiedzenia powinien być
sporządzony w formie pisemnej.
Posiedzenia podkomitetu odbywają się w czasie i w miejscu uzgodnionym przez obie strony.
Posiedzenia są zwoływane przez właściwego sekretarza w porozumieniu z przewodniczącym.
Przed każdym posiedzeniem przewodniczący jest informowany o planowanym składzie
delegacji każdej ze stron.
Jeśli obie strony wyrażą zgodę, podkomitet może zaprosić na posiedzenia ekspertów obu
stron w celu zasięgnięcia niezbędnych, fachowych informacji.
6.

Porządek obrad

Wszelkie wnioski o wpis konkretnych punktów do porządku obrad przekazywane są
sekretarzom.
Przewodniczący sporządza tymczasowy porządek obrad każdego posiedzenia. Właściwy
sekretarz przekazuje go swojemu odpowiednikowi najpóźniej dziesięć dni przed terminem
posiedzenia.
Tymczasowy porządek obrad zawiera punkty, które zostały zgłoszone sekretarzom najpóźniej
piętnaście dni przed rozpoczęciem posiedzenia. Strony muszą otrzymać dokumentację
dotyczącą spotkania co najmniej siedem dni przed posiedzeniem. Terminy te mogą zostać
skrócone, jeśli sprawa jest pilna, pod warunkiem wyrażenia zgody przez obie strony.
Porządek obrad jest przyjmowany przez podkomitet na początku każdego posiedzenia.
7.

Protokół

Po każdym posiedzeniu obaj sekretarze redagują i zatwierdzają protokół. Sekretarze
podkomitetu przekazują sekretarzom i przewodniczącemu Wspólnego Komitetu po jednym
egzemplarzu protokołu, zawierającym wnioski przedstawione przez podkomitet.
8.

Jawność

Posiedzenia podkomitetu są niejawne, chyba że postanowiono inaczej.
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ZAŁĄCZNIK
OCENA SKUTKÓW FINANSOWYCH
DATA:
ŚRODKI:

1.

LINIA BUDŻETOWA:

2.

TYTUŁ:
Stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie dotyczące wykonywania art. 66
Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i
współpracy między Wspólnotą Europejską z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP)
na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy z drugiej strony

3.

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 66 eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego
4.
CELE:
Ustanowienie czterech podkomitetów
5.
SKUTKI FINANSOWE
OKRES 12
BIEŻĄCY ROK KOLEJNY ROK
MIESIĘCY
BUDŻETOWY BUDŻETOWY
2008
2009
(w mln EUR)
(w mln EUR)
(w mln EUR)
5.0
WYDATKI
PONIESIONE Z BUDŻETU WE
(REFUNDACJE/SKUP INTERWENCYJNY) nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
WŁADZE KRAJOWE
INNE
5.1
DOCHODY
ZASOBY WŁASNE WE
(OPŁATY
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
WYRÓWNAWCZE/NALEŻNOŚCI CELNE)
KRAJOWE
2010
2011
2012
2013
5.0.1 SZACOWANE WYDATKI
5.1.1 SZACOWANE DOCHODY
5.2
METODA OBLICZENIOWA:
6.0

CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH
W ODPOWIEDNIM ROZDZIALE BIEŻĄCEGO BUDŻETU?
TAK
6.1
CZY PROJEKT MOŻE BYĆ FINANSOWANY POPRZEZ PRZESUNIĘCIE
POMIĘDZY ROZDZIAŁAMI BIEŻĄCEGO BUDŻETU?
TAK
6.2
CZY WYMAGANY BĘDZIE BUDŻET DODATKOWY?
NIE
6.3
CZY ŚRODKI BĘDZIE TRZEBA PRZEWIDZIEĆ W KOLEJNYCH BUDŻETACH?
NIE
UWAGI:
Posiedzenia podkomitetów będą odbywać się w Brukseli i w Ramallah. W przypadku spotkań na okupowanych
terytoriach palestyńskich wydatki uczestników zostaną pokryte z budżetu na wyjazdy służbowe.

.
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