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COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE

Bruxelles, 19.8.2008
COM(2008) 524 final

Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziţia Comunităţii în Comitetul mixt pentru punerea în aplicare a articolului
66 din Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile
comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia
pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene
din Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă parte
(prezentată de Comisie)

RO

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

RO

1.

Acordul interimar de asociere constituie temeiul juridic a relaţiilor bilaterale dintre
Uniunea Europeană şi Autoritatea Palestiniană (AP).

2.

Articolul 66 din Acordul interimar de asociere prevede constituirea organismelor
necesare punerii sale în aplicare.

3.

În vederea punerii în aplicare a acordurilor cu alte state partenere euro-mediteraneene
precum Israel, Maroc, Egipt, Tunisia, Iordania şi Liban, a fost creată o structură
instituţională formată dintr-un număr de subcomitete. Prezenta propunere urmăreşte,
într-o mare măsură, aceeaşi schemă şi aceeaşi structură.

4.

Autoritatea Palestiniană este dispusă să intensifice cooperarea în diverse domenii
care fac obiectul dispoziţiilor din acordul interimar de asociere. Mai mult, în cadrul
politicii europene de vecinătate, obiectivul constă în dezvoltarea relaţiilor bilaterale
dintre UE şi Autoritatea Palestiniană în vederea unui parteneriat global cu o abordare
coerentă, garantată printr-o coordonare strânsă şi permanentă a tuturor
componentelor.

5.

În această perspectivă, Comisia Europeană propune Consiliului constituirea a patru
subcomitete care să sprijine comitetul mixt în vederea punerii în aplicare a acordului
interimar de asociere şi a planului de acţiune aferent politicii europene de vecinătate.
Aceste subcomitete vor discuta chestiuni de natură tehnică ce nu pot fi abordate în
totalitate în cadrul comitetului mixt.

6.

Cele patru subcomitete propuse vor aborda următoarele domenii: (i) aspecte
economice şi financiare, comerţ şi probleme vamale; (ii) afaceri sociale; (iii) energie,
mediu, transport, ştiinţă şi tehnologie; (iv) drepturile omului, buna guvernanţă şi
statul de drept.

7.

Obiectivul, subiectele tratate de către fiecare subcomitet şi normele de punere în
aplicare sunt prezentate în regulamentele de procedură anexate.
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Propunere de
DECIZIE A CONSILIULUI
privind poziţia Comunităţii în Comitetul mixt pentru punerea în aplicare a articolului
66 din Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile
comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia
pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene
din Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 300
alineatul (2) al doilea paragraf,
având în vedere propunerea Comisiei1,
întrucât:
(1)

Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale şi
cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei (OEP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene din
Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă parte, a fost semnat la 24 februarie 1997 şi a
intrat în vigoare la 1 iulie 1997.

(2)

Articolul 66 din acest acord prevede crearea unor comitete (denumite în continuare
subcomitete) care să asiste comitetul mixt în îndeplinirea sarcinilor care îi revin,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
Articol unic
Poziţia pe care Comunitatea urmează să o adopte în cadrul Comitetul mixt instituit de Acordul
de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale şi cooperarea dintre
Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care
acţionează în numele Autorităţii Palestiniene din Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă
parte, privind punerea în aplicare a articolului 66 din acord, se bazează pe proiectul de decizie
al Comitetului mixt, anexat la prezenta decizie.
Subcomitetele care urmează să fie constituite vor fi prezidate de către un reprezentant al
Comisiei Europene în numele Comunităţii Europene.
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu
Preşedintele
[…]
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JO C […], […], p. […].
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ANEXA A
Proiect de
DECIZIE A COMITETULUI MIXT CE-OEP
privind crearea de subcomitete ale comitetului de asociere interimar
Comitetul mixt al acordului interimar de asociere dintre CE şi OEP (care acţionează în
numele Autorităţii Palestiniene),
având în vedere Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile
comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru
Eliberarea Palestinei (OEP), care acţionează în numele Autorităţii Palestiniene din
Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă parte,
întrucât:
(1)

Relaţiile Uniunii Europene cu ţările sud-mediteraneene devin din ce în ce mai
complexe ca urmare a punerii în aplicare a acordurilor euro-mediteraneene şi a
continuării parteneriatului euro-mediteraneean. În plus, funcţionarea politicii europene
de vecinătate şi a planurilor sale de acţiune într-un mare număr de domenii necesită
crearea subcomitetelor propuse.

(2)

Acordul interimar de asociere CE-OEP a intrat într-o nouă fază de punere în aplicare
în contextul politicii europene de vecinătate şi al evoluţiei acesteia în regiune.

(3)

Articolul 66 din acest acord prevede crearea oricăror alte comitete (denumite în
continuare subcomitete) care să asiste comitetul mixt în îndeplinirea sarcinilor care îi
revin,

DECIDE:
Articol unic
Se constituie, prin prezenta decizie, subcomitetele Comitetului mixt CE-OEP menţionate în
anexa 1 şi se adoptă regulamentele de procedură ale subcomitetelor menţionate în anexa 2.
Subcomitetele funcţionează sub autoritatea Comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după
fiecare reuniune. Aceste subcomitete nu au putere de decizie.
Comitetul mixt ia orice măsură necesară bunei lor funcţionări. Comitetul mixt poate decide să
constituie alte subcomitete sau grupuri sau să desfiinţeze subcomitete sau grupuri existente.
Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
Adoptată la [...]

Pentru Comitetul mixt
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ANEXA I
ACORDUL INTERIMAR DE ASOCIERE CE-OEP
SUBCOMITETELE ATAŞATE COMITETULUI MIXT

RO

1.

Aspecte economice şi financiare, comerţ şi probleme vamale

2.

Afaceri sociale

3.

Energie, mediu, transport, ştiinţă şi tehnologie

4.

Drepturile omului, buna guvernanţă şi statul de drept.
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ANEXA II
Regulament de procedură
Subcomitetul comitetului mixt CE-OEP
Aspecte economice şi financiare, comerţ şi probleme vamale
1.

Componenţă şi preşedinţie

Subcomitetul este format din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi reprezentanţi ai
Autorităţii Palestiniene. Acesta este prezidat alternativ de cele două părţi.
2.

Rol

Subcomitetul funcţionează sub autoritatea comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după
fiecare reuniune. Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri
comitetului mixt.
3.

Obiect

Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere şi a Planului
de acţiune al politicii europene de vecinătate aferent, inclusiv în domeniile menţionate mai
jos, şi evaluează progresul privind obiectivele şi acţiunile care au fost identificate şi convenite
în cadrul planului de acţiune. Atunci când este necesar, examinează aspectele de cooperare la
nivelul administraţiei publice. Subcomitetul examinează, de asemenea, orice problemă care ar
putea apărea în domeniile enumerate mai jos şi propune eventuale măsuri:
(a)

responsabilitate financiară şi buna gestionare a finanţelor publice;

(b)

reformă şi dezvoltare economice;

(c)

piaţă şi reformarea reglementărilor;

(d)

aspecte comerciale;

(e)

probleme vamale;

(f)

industrie şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri);

(g)

agricultură şi pescuit;

(h)

statistică.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, comitetul mixt putând să adauge alte domenii, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care ţin de unul, mai multe sau de toate domeniile
menţionate anterior.
4.

Secretariat

Un funcţionar al Comisiei Europene şi un funcţionar al Autorităţii Palestiniene exercită în
comun funcţiile de secretari permanenţi ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5.

Reuniuni

Subcomitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar. O reuniune se poate convoca pe baza
unei cereri din partea preşedintelui oricăreia dintre părţi, prin intermediul secretarului
acestora, care va înainta cererea celeilalte părţi. După primirea unei cereri privind convocarea
unei reuniuni a subcomitetului, secretarul celeilalte părţi are la dispoziţie cincisprezece zile
lucrătoare pentru a da un răspuns.
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În cazuri deosebit de urgente, subcomitetele pot fi convocate într-un termen mai scurt, sub
rezerva acordului ambelor părţi. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în
scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data şi locul convenite de către cele două părţi.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul competent, în acord cu preşedinţia. Înaintea
fiecărei reuniuni, preşedintele va fi informat cu privire la componenţa prevăzută a delegaţiei
fiecăreia dintre părţi.
În cazul în care ambele părţi sunt de acord, subcomitetul poate invita experţi la reuniunile
sale, în vederea furnizării informaţiilor specifice solicitate.
6.

Ordinea de zi a reuniunilor

Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie
transmise secretarilor subcomitetului.
Preşedintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul
competent o transmite omologului său cu cel puţin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conţine punctele a căror înscriere în ordinea de zi a fost cerută
secretarilor cu cel puţin cincisprezece zile înainte de începerea reuniunii. Documentele
justificative trebuie primite de ambele părţi cu cel puţin şapte zile înainte de reuniune. Aceste
termene pot fi reduse în caz de urgenţă, sub rezerva acordului ambelor părţi.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7.

Procesul-verbal

După fiecare reuniune, cei doi secretari întocmesc de comun acord şi aprobă procesul-verbal.
Secretarii subcomitetului transmit secretarilor şi preşedintelui comitetului mixt un exemplar al
procesului-verbal, care cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8.

Publicitate

În lipsa unor dispoziţii contrare, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
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7

RO

Regulament de procedură
Subcomitetul comitetului mixt CE-OEP
Afaceri sociale
1.

Componenţă şi preşedinţie

Subcomitetul este format din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi reprezentanţi ai
Autorităţii Palestiniene. Acesta este prezidat alternativ de cele două părţi.
2.

Rol

Subcomitetul funcţionează sub autoritatea comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după
fiecare reuniune. Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri
comitetului mixt.
3.

Obiect

Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere şi a Planului
de acţiune al politicii europene de vecinătate aferent, inclusiv în domeniile menţionate mai
jos, şi evaluează progresul privind obiectivele şi acţiunile care au fost identificate şi convenite
în cadrul planului de acţiune. Atunci când este necesar, examinează aspectele de cooperare la
nivelul administraţiei publice. Subcomitetul examinează, de asemenea, orice problemă care ar
putea apărea în domeniile enumerate mai jos şi propune eventuale măsuri:
(a)

dezvoltare socială;

(b)

educaţie şi formare profesională;

(c)

sănătate publică;

(d)

cultură;

(e)

tineret.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, comitetul mixt putând să adauge alte domenii, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care ţin de unul, mai multe sau de toate domeniile
menţionate anterior.
4.

Secretariat

Un funcţionar al Comisiei Europene şi un funcţionar al Autorităţii Palestiniene exercită în
comun funcţiile de secretari permanenţi ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5.

Reuniuni

Subcomitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar. O reuniune se poate convoca pe baza
unei cereri din partea preşedintelui oricăreia dintre părţi, prin intermediul secretarului
acestora, care va înainta cererea celeilalte părţi. După primirea unei cereri privind convocarea
unei reuniuni a subcomitetului, secretarul celeilalte părţi are la dispoziţie cincisprezece zile
lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetele pot fi convocate într-un termen mai scurt, sub
rezerva acordului ambelor părţi. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în
scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data şi locul convenite de către cele două părţi.
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Reuniunile sunt convocate de către secretarul competent, în acord cu preşedinţia. Înaintea
fiecărei reuniuni, preşedintele va fi informat cu privire la componenţa prevăzută a delegaţiei
fiecăreia dintre părţi.
În cazul în care ambele părţi sunt de acord, subcomitetul poate invita experţi la reuniunile
sale, în vederea furnizării informaţiilor specifice solicitate.
6.

Ordinea de zi a reuniunilor

Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie
transmise secretarilor subcomitetului.
Preşedintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul
competent o va transmite omologului său cel târziu cu zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conţine punctele a căror înscriere în ordinea de zi a fost cerută
secretarilor cu cel puţin cincisprezece zile înainte de începerea reuniunii. Documentele
justificative trebuie primite de ambele părţi cu cel puţin şapte zile înainte de reuniune. Aceste
termene pot fi reduse în caz de urgenţă, sub rezerva acordului ambelor părţi.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7.

Procesul-verbal

După fiecare reuniune, cei doi secretari întocmesc de comun acord şi aprobă procesul-verbal.
Secretarii subcomitetului transmit secretarilor şi preşedintelui comitetului mixt un exemplar al
procesului-verbal, care cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8.

Publicitate

În lipsa unor dispoziţii contrare, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
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Regulament de procedură
Subcomitetul comitetului mixt CE-OEP
Energie, mediu, transport, ştiinţă şi tehnologie
1.

Componenţă şi preşedinţie

Subcomitetul este format din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi reprezentanţi ai
Autorităţii Palestiniene. Acesta este prezidat alternativ de cele două părţi.
2.

Rol

Subcomitetul funcţionează sub autoritatea comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după
fiecare reuniune. Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri
comitetului mixt.
3.

Obiect

Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere şi a Planului
de acţiune al politicii europene de vecinătate aferent, inclusiv în domeniile menţionate mai
jos, şi evaluează progresul privind obiectivele şi acţiunile care au fost identificate şi convenite
în cadrul planului de acţiune. Atunci când este necesar, examinează aspectele de cooperare la
nivelul administraţiei publice. Subcomitetul examinează, de asemenea, orice problemă care ar
putea apărea în domeniile enumerate mai jos şi propune eventuale măsuri:
(a)

energie;

(b)

mediu, inclusiv apa;

(c)

transport;

(d)

societatea informaţională şi politica audiovizuală;

(e)

ştiinţă şi tehnologie, cercetare şi dezvoltare.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, comitetul mixt putând să adauge alte domenii, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care ţin de unul, mai multe sau de toate domeniile
menţionate anterior.
4.

Secretariat

Un funcţionar al Comisiei Europene şi un funcţionar al Autorităţii Palestiniene exercită în
comun funcţiile de secretari permanenţi ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5.

Reuniuni

Subcomitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar. O reuniune se poate convoca pe baza
unei cereri din partea preşedintelui oricăreia dintre părţi, prin intermediul secretarului
acestora, care va înainta cererea celeilalte părţi. După primirea unei cereri privind convocarea
unei reuniuni a subcomitetului, secretarul celeilalte părţi are la dispoziţie cincisprezece zile
lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetele pot fi convocate într-un termen mai scurt, sub
rezerva acordului ambelor părţi. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în
scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data şi locul convenite de către cele două părţi.
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Reuniunile sunt convocate de către secretarul competent, în acord cu preşedinţia. Înaintea
fiecărei reuniuni, preşedintele va fi informat cu privire la componenţa prevăzută a delegaţiei
fiecăreia dintre părţi. În cazul în care ambele părţi sunt de acord, subcomitetul poate invita
experţi la reuniunile sale, în vederea furnizării informaţiilor specifice solicitate.
6.

Ordinea de zi a reuniunilor

Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie
transmise secretarilor subcomitetului.
Preşedintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul
competent o transmite omologului său cu cel puţin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conţine punctele a căror înscriere în ordinea de zi a fost cerută
secretarilor cu cel puţin cincisprezece zile înainte de începerea reuniunii. Documentele
justificative trebuie primite de ambele părţi cu cel puţin şapte zile înainte de reuniune. Aceste
termene pot fi reduse în caz de urgenţă, sub rezerva acordului ambelor părţi.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7.

Procesul-verbal

După fiecare reuniune, cei doi secretari întocmesc de comun acord şi aprobă procesul-verbal.
Secretarii subcomitetului transmit secretarilor şi preşedintelui comitetului mixt un exemplar al
procesului-verbal, care cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8.

Publicitate

În lipsa unor dispoziţii contrare, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
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Regulament de procedură
Subcomitetul comitetului mixt CE-OEP
Drepturile omului, buna guvernanţă şi statul de drept
1.

Componenţă şi preşedinţie

Subcomitetul este format din reprezentanţi ai Comunităţii Europene şi reprezentanţi ai
Autorităţii Palestiniene. Acesta este prezidat alternativ de cele două părţi.
2.

Rol

Subcomitetul funcţionează sub autoritatea comitetului mixt, căruia îi prezintă un raport după
fiecare reuniune. Subcomitetul nu are putere de decizie, însă poate prezenta propuneri
comitetului mixt.
3.

Obiect

Subcomitetul examinează punerea în aplicare a Acordului interimar de asociere şi a Planului
de acţiune al politicii europene de vecinătate aferent, inclusiv în domeniile menţionate mai
jos, şi evaluează progresul privind obiectivele şi acţiunile care au fost identificate şi convenite
în cadrul planului de acţiune. Atunci când este necesar, examinează aspectele de cooperare la
nivelul administraţiei publice. Subcomitetul examinează, de asemenea, orice problemă care ar
putea apărea în domeniile enumerate mai jos şi propune eventuale măsuri:
(a)

drepturile omului;

(b)

buna guvernanţă;

(c)

statul de drept.

Lista de mai sus nu este exhaustivă, comitetul mixt putând să adauge alte domenii, inclusiv
orizontale.
Subcomitetul poate examina aspecte care ţin de unul, mai multe sau de toate domeniile
menţionate anterior.
4.

Secretariat

Un funcţionar al Comisiei Europene şi un funcţionar al Autorităţii Palestiniene exercită în
comun funcţiile de secretari permanenţi ai subcomitetului.
Toate comunicările privind subcomitetul sunt transmise secretarilor subcomitetului.
5.

Reuniuni

Subcomitetul se întruneşte ori de câte ori este necesar. O reuniune se poate convoca pe baza
unei cereri din partea preşedintelui oricăreia dintre părţi, prin intermediul secretarului
acestora, care va înainta cererea celeilalte părţi. După primirea unei cereri privind convocarea
unei reuniuni a subcomitetului, secretarul celeilalte părţi are la dispoziţie cincisprezece zile
lucrătoare pentru a da un răspuns.
În cazuri deosebit de urgente, subcomitetele pot fi convocate într-un termen mai scurt, sub
rezerva acordului ambelor părţi. Toate cererile de convocare a reuniunilor trebuie făcute în
scris.
Fiecare reuniune a subcomitetului are loc la data şi locul convenite de către cele două părţi.
Reuniunile sunt convocate de către secretarul competent, în acord cu preşedinţia. Înaintea
fiecărei reuniuni, preşedintele va fi informat cu privire la componenţa prevăzută a delegaţiei
fiecăreia dintre părţi.
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În cazul în care ambele părţi sunt de acord, subcomitetul poate invita experţi la reuniunile
sale, în vederea furnizării informaţiilor specifice solicitate.
6.

Ordinea de zi a reuniunilor

Toate cererile de înscriere a unor puncte pe ordinea de zi a subcomitetului trebuie să fie
transmise secretarilor subcomitetului.
Preşedintele elaborează o ordine de zi provizorie pentru fiecare reuniune. Secretarul
competent o transmite omologului său cu cel puţin zece zile înainte de începerea reuniunii.
Ordinea de zi provizorie conţine punctele a căror înscriere în ordinea de zi a fost cerută
secretarilor cu cel puţin cincisprezece zile înainte de începerea reuniunii. Documentele
justificative trebuie primite de ambele părţi cu cel puţin şapte zile înainte de reuniune. Aceste
termene pot fi reduse în caz de urgenţă, sub rezerva acordului ambelor părţi.
Subcomitetul adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni.
7.

Procesul-verbal

După fiecare reuniune, cei doi secretari întocmesc de comun acord şi aprobă procesul-verbal.
Secretarii subcomitetului transmit secretarilor şi preşedintelui comitetului mixt un exemplar al
procesului-verbal, care cuprinde propunerile prezentate de subcomitet.
8.

Publicitate

În lipsa unor dispoziţii contrare, reuniunile subcomitetului nu sunt publice.
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ANEXĂ
FIŞĂ FINANCIARĂ
1.

DATA:
CREDITE:

LINIE BUGETARĂ

2.

TITLU
Poziţia Comunităţii în Comitetul mixt pentru punerea în aplicare a articolului 66 din Acordul de asociere
euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale şi cooperarea dintre Comunitatea
Europeană, pe de o parte, şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acţionează în numele
Autorităţii Palestiniene din Cisiordania şi al Fâşiei Gaza, pe de altă parte
3.
TEMEI JURIDIC
Articolul 66 din Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar
4.
OBIECTIVE
Instituirea a patru subcomitete
5.
IMPLICAŢII FINANCIARE
PERIOADĂ
EXERCIŢIU
EXERCIŢIUL
DE 12 LUNI FINANCIAR ÎN FINANCIAR
CURS
URMĂTOR
2008
2009
(milioane EUR) (milioane EUR)
(milioane EUR)
5.0
CHELTUIELI
SUPORTATE DIN BUGETUL CE
(RESTITUIRI/INTERVENŢII)
nu se aplică
nu se aplică
nu se aplică
AUTORITĂŢI NAŢIONALE
ALTELE
5.1
VENITURI
RESURSE PROPRII ALE CE
nu se aplică
nu se aplică
nu se aplică
(PRELEVĂRI/TAXE VAMALE)
PE PLAN NAŢIONAL
2010
2011
2012
2013
5.0.1 CHELTUIELI ESTIMATE
5.1.1 VENITURI ESTIMATE
5.2
METODA DE CALCUL:
6.0

PROIECTUL POATE FI FINANŢAT DIN CREDITELE ÎNSCRISE ÎN CAPITOLUL
CORESPUNZĂTOR DIN BUGETUL ÎN CURS?
6.1
PROIECTUL POATE FI FINANŢAT PRIN TRANSFER ÎNTRE CAPITOLELE
BUGETULUI ÎN CURS?
6.2
ESTE NECESAR UN BUGET SUPLIMENTAR?
6.3
ESTE NECESARĂ ÎNSCRIEREA CREDITELOR ÎN BUGETELE VIITOARE?
OBSERVAŢII:
Reuniunile subcomitetelor vor avea loc la Bruxelles sau la Ramallah. Pentru deplasările în Teritoriile
Palestiniene Ocupate, cheltuielile vor fi acoperite din bugetul pentru misiuni ale participanţilor.

DA
DA
NU
NU

.
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