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Πρόταση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου,
σε σχέση με τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της
Επιτροπής Σύνδεσης, τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών και την ανάθεση ορισμένων
εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα
εμπορικά θέματα
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EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η επισυναπτόμενη πρόταση συνιστά τη νομική πράξη για την έγκριση της θέσης που
πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο
του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης (εφεξής «η
συμφωνία») μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου, σε σχέση με τη
θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Επιτροπής Σύνδεσης,
τη συγκρότηση δύο ειδικών υποεπιτροπών και την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το
Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα
Τον Μάρτιο του 2007 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις για τη συνολική και φιλόδοξη συμφωνία
σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Τον Φεβρουάριο του 2008, μετά την απόφαση
προσχώρησης της Ουκρανίας στον ΠΟΕ, η ΕΕ και η Ουκρανία άρχισαν διαπραγματεύσεις
για μια εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ), ως το κεντρικό
στοιχείο της συμφωνίας σύνδεσης.
Η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί την πλέον προηγμένη συμφωνία αυτού του είδους που
διαπραγματεύτηκε ποτέ η ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την οικονομική
ολοκλήρωση, και υπερβαίνει κατά πολύ ένα απλό άνοιγμα αγοράς. Ο στόχος είναι να
επιταχυνθεί η ενίσχυση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Ουκρανίας και
της ΕΕ, καθώς και να προωθηθεί η σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας με την
εσωτερική αγορά της ΕΕ σε επιλεγμένους τομείς, κυρίως μέσω της θέσπισης ΕΟΖΕΣ.
Στις 23 Ιουνίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του1 σχετικά με την υπογραφή, εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και
των κρατών μελών τους, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων των υπόλοιπων
κεφαλαίων της συμφωνίας σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του μέρους αυτής που αφορά
την εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (ΕΟΖΕΣ) μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών
μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου. Τα πολιτικά κεφάλαια της συμφωνίας
είχαν υπογραφεί στις 21 Μαρτίου 20142. Στη συνέχεια, η συμφωνία υπεγράφη στις
Βρυξέλλες την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014, στο περιθώριο της συνόδου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
Η Ουκρανία κύρωσε τη συμφωνία τον Σεπτέμβριο και αντάλλαξε κοινοποιήσεις επί του
θέματος με την ΕΕ εντός του ίδιου μήνα, οπότε η προσωρινή εφαρμογή μπορεί να αρχίσει
από την 1η Νοεμβρίου 2014. Ωστόσο, μετά από διαβουλεύσεις με την ουκρανική πλευρά και
στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών για την εφαρμογή της ειρηνευτικής διαδικασίας
στην Ουκρανία, συμφωνήθηκε να αναβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 η προσωρινή
εφαρμογή των εμπορικών διατάξεων της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (εφεξής «η συμφωνία σύνδεσης») (Τίτλος IV), και
ταυτόχρονα να συνεχιστεί η εφαρμογή των αυτόνομων εμπορικών μέτρων της Ένωσης υπέρ
της Ουκρανίας.
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Συνεπώς, η προσωρινή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των τίτλων ΙΙΙ, IV, V, VI και VII,
καθώς και των συναφών παραρτημάτων και πρωτοκόλλων της συμφωνίας σύνδεσης, θα
λάβει χώρα σταδιακά. Όσον αφορά τους τίτλους III, V, VI και VII, καθώς και τα συναφή
παραρτήματα και πρωτόκολλα, η κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 486 της
συμφωνίας σύνδεσης υποβλήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της απόφασης 2014/295/ΕΕ του Συμβουλίου. Όσον αφορά τον
τίτλο IV, καθώς και τα συναφή παραρτήματα και πρωτόκολλα, η κοινοποίηση υποβλήθηκε
προκειμένου η προσωρινή εφαρμογή της να μπορεί να λάβει χώρα την 1η Ιανουαρίου 2016
μετά από περαιτέρω κοινοποίηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 486 της συμφωνίας
σύνδεσης.
Η προσωρινή εφαρμογή αποβλέπει στο να διατηρηθούν σε ισορροπία τα αμοιβαία
οικονομικά συμφέροντα και οι κοινές αξίες, καθώς και η κοινή βούληση της ΕΕ και της
Ουκρανίας να προχωρήσουν σε εφαρμογή και επιβολή επιλέξιμων μερών της συμφωνίας
προκειμένου να διαφανεί έγκαιρα ο αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων σε ειδικά τομεακά
θέματα πριν από τη σύναψη της συμφωνίας.
2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Ο Τίτλος VII της συμφωνίας με τη Ουκρανία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο που είναι
απαραίτητο για την ορθή λειτουργία και την εκτέλεση των συμφωνιών. Με τη συμφωνία
συγκροτείται Συμβούλιο Σύνδεσης (άρθρο 461 παράγραφος 1) σε υπουργικό επίπεδο, το
οποίο επιτηρεί και παρακολουθεί την εφαρμογή και την εκτέλεση της συμφωνίας.
Συγκροτείται επίσης Επιτροπή Σύνδεσης (βάσει του άρθρου 464 παράγραφος 1) για την
προετοιμασία των συνεδριάσεων και των εργασιών του Συμβουλίου Σύνδεσης, την εφαρμογή
των αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης, όταν χρειάζεται, και γενικότερα για τη
διασφάλιση της συνέχειας της σχέσης σύνδεσης, καθώς και της ορθής λειτουργίας της
συμφωνίας.
Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθώς και η Επιτροπή Σύνδεσης δύνανται να αποφασίσουν τη
συγκρότηση κάθε άλλης ειδικής υποεπιτροπής ή φορέα που το/την επικουρούν κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους και προσδιορίζουν τη σύνθεση και τα καθήκοντα αυτών των
επιτροπών ή φορέων, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας τους. Επιπλέον, το Συμβούλιο
Σύνδεσης έχει την εξουσία να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί τα παραρτήματα της συμφωνίας
(άρθρο 463 παράγραφος 3 της συμφωνίας). Μπορεί να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Σύνδεσης
μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας να λαμβάνει δεσμευτικές
αποφάσεις (άρθρο 465 παράγραφος 2 της συμφωνίας).
Η Επιτροπή Σύνδεσης συνεδριάζει υπό ειδική σύνθεση για να εξετάσει όλα τα θέματα που
συνδέονται με τον τίτλο ΙV «Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα» (άρθρο 465
παράγραφος 4 της συμφωνίας). Το μέρος της συμφωνίας που αφορά την ΕΟΖΕΣ προβλέπει
ειδικές υποεπιτροπές για τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα, τα τελωνειακά θέματα,
τις γεωγραφικές ενδείξεις και το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες επικουρούν την
Επιτροπή Σύνδεσης, στα καθήκοντά της.
Προβλέπονται επίσης φόρουμ για την κοινοβουλευτική συνεργασία και την κοινωνία των
πολιτών.
Για τη διασφάλιση της ομαλής και έγκαιρης εκτέλεσης του μέρους της συμφωνίας που αφορά
την ΕΟΖΕΣ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την επικαιροποίηση ή την τροποποίηση των διαφόρων
παραρτημάτων της συμφωνίας σχετικά με το εμπόριο, προτείνεται η ανάθεση των εξουσιών
αυτών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης, στη σύνθεσή της για τα
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εμπορικά θέματα. Η ανάθεση αυτή θα διασφαλίσει τον απαραίτητο δεσμό μεταξύ των
τεχνικών συζητήσεων στο πλαίσιο της εν λόγω επιτροπής, και θα δημιουργήσει τις
προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρακολούθησή τους, σχετικά με την εφαρμογή των
δεσμεύσεων ως προς το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την
προσέγγιση του κεκτημένου της ΕΕ από τη Ουκρανία.
Για να συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και να παρασχεθεί η δυνατότητα συζητήσεων σε
επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους βασικούς τομείς που καλύπτει η προσωρινή
εφαρμογή των συμφωνιών, προτείνεται να συγκροτηθούν οι δύο ακόλουθες υποεπιτροπές:
(1) Υποεπιτροπή δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας (ΔΕΑ),
(2) Υποεπιτροπή οικονομικής και άλλης τομεακής συνεργασίας.
Στόχος των υποεπιτροπών είναι η εστίαση στα ζητήματα για τα οποία αναμένονται
συγκεκριμένα αποτελέσματα και όχι απαραίτητα η εξέταση του ιδίου θεματολογίου κάθε
έτος.
Σε μεταγενέστερο στάδιο, είναι δυνατόν να συγκροτηθούν επιπλέον υποεπιτροπές, κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ των μερών.
Η συμφωνία σύνδεσης προβλέπει επίσης ένα ευρύ φάσμα τομεακής συνεργασίας, με έμφαση
στην υποστήριξη των βασικών μεταρρυθμίσεων, την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη, τη
διακυβέρνηση και την τομεακή συνεργασία σε 28 τομείς, όπως: δικαιοσύνη, ενέργεια,
μεταφορές, στατιστικές, προστασία και προώθηση του περιβάλλοντος, συνεργασία
βιομηχανιών με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γεωργική και αγροτική ανάπτυξη,
κοινωνική πολιτική, συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, πολιτική για τους καταναλωτές,
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και νεολαία,
καθώς και πολιτιστική συνεργασία.
Σε όλους αυτούς τους τομείς, η συνεργασία ενισχύεται από τα σημερινά διμερή και πολυμερή
πλαίσια, με στόχο την ανάπτυξη πιο συστηματικού διαλόγου και την ανταλλαγή
πληροφοριών και ορθών πρακτικών. Βασικό στοιχείο των κεφαλαίων περί τομεακής
συνεργασίας είναι μια ολοκληρωμένη σειρά δράσεων για σταδιακή προσέγγιση, ανάλογα με
την περίπτωση, με βάση το κεκτημένο της ΕΕ, η οποία ορίζεται στα παραρτήματα της
συμφωνίας. Ειδικά χρονοδιαγράμματα για την προσέγγιση και την εφαρμογή από την
Ουκρανία επιλεγμένων τμημάτων του κεκτημένου της ΕΕ θα παρέχουν το πλαίσιο για την
τρέχουσα συνεργασία και θα αποτελέσουν το επίκεντρο του προγράμματος εσωτερικών
μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού της Ουκρανίας.
Οι «τακτικοί διάλογοι» που αναφέρονται συχνά στη συμφωνία δύνανται να καλύπτουν όλους
τους προαναφερθέντες τομείς πολιτικής. Η δεύτερη υποεπιτροπή μπορεί επομένως να
συνέρχεται σε διαφορετικές συνθέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Η παρούσα
πρόταση αξιοποιεί την πείρα που αποκομίσθηκε από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και
συνεργασίας με τη Ουκρανία και αποσκοπεί στον εξορθολογισμό της λειτουργίας της δομής
των υποεπιτροπών στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης.
Τόσο η ΕΕ όσο και η Ουκρανία έχουν δεσμευτεί για την ταχεία και αποτελεσματική
εφαρμογή της συμφωνίας. Συνεπώς, στόχος της παρούσας πρότασης είναι να επιβεβαιωθεί
ότι το θεσμικό πλαίσιο της συμφωνίας θα τεθεί σε λειτουργία το συντομότερο δυνατόν. Για
να διευκολυνθεί η διαδικασία αυτή, είναι εξαιρετικά σημαντική η ταχεία διεκπεραίωση της
διαδικασίας έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης, της Επιτροπής
Σύνδεσης και των υποεπιτροπών, ώστε να αρχίσουν σύντομα να λειτουργούν. Η πρώτη
συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Ουκρανία πρόκειται να συγκληθεί το
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συντομότερο δυνατόν μετά την έναρξη της προσωρινής εφαρμογής, κατά προτίμηση πριν από
το τέλος του έτους.
3.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Για την Ένωση, η νομική βάση για την έγκριση της θέσης που πρόκειται να λάβει η Ένωση
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ
της ΕΕ και της Ουκρανίας είναι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 9. Για την Ευρατόμ, η νομική βάση για την έγκριση της
θέσης που πρόκειται να ληφθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με
τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας είναι η Συνθήκη για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 101.
Με βάση τα προαναφερόμενα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το άρθρο
218 παράγραφος 9 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 101 της Συνθήκης Ευρατόμ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προτείνει το Συμβούλιο να εκδώσει την απόφαση για την έγκριση της θέση που
πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο
του πρώτου Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας όσον αφορά τα εξής:
−

τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου Σύνδεσης και της Επιτροπής Σύνδεσης,

–

τη συγκρότηση δύο ειδικών υποεπιτροπών

και
–
την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή
Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα.
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Πρόταση για
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ατομικής Ενέργειας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με τη
συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου,
σε σχέση με τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της
Επιτροπής Σύνδεσης, τη συγκρότηση δύο υποεπιτροπών και την ανάθεση ορισμένων
εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα
εμπορικά θέματα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο
218 παράγραφος 9,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 486 της συμφωνίας σύνδεσης (εφεξής «η συμφωνία») μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των
κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, προβλέπει την προσωρινή
εφαρμογή μέρους της συμφωνίας.

(2)

Το άρθρο 4 των αποφάσεων του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 20143 και της 23ης
Ιουνίου 20144, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας
καθορίζει ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν σε
προσωρινή βάση.

(3)

Το άρθρο 462 παράγραφος 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης
θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του.

(4)

Το άρθρο 464 παράγραφος 1 της συμφωνίας ορίζει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης
επικουρείται από την Επιτροπή Σύνδεσης κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ
σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 1 το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον
εσωτερικό κανονισμό του, τα καθήκοντα και τη λειτουργία της Επιτροπής Σύνδεσης.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 462 παράγραφος 3 της συμφωνίας, η προεδρία του Συμβουλίου
Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο της Ένωσης και αντιπρόσωπο της
Ουκρανίας.

(6)

Το άρθρο 466 παράγραφος 2 προβλέπει ότι το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να
αποφασίσει να συγκροτήσει οποιαδήποτε άλλη υποεπιτροπή ή φορέα σε

3

ΕΕ L 161 της 29.05.2014, σ. 1.

4

ΕΕ L 278 της 15.09.2014, σ. 1-8.
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συγκεκριμένους, απαραίτητους για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, τομείς,
που το επικουρούν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(7)

Το Συμβούλιο Σύνδεσης είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και την παρακολούθηση της
εφαρμογής και της εκτέλεσης της συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να
μεταβιβάζει στην Επιτροπή Σύνδεσης μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της
εξουσίας του να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις. Είναι σκόπιμο το Συμβούλιο
Σύνδεσης να αναθέσει στην Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά
θέματα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 465 παράγραφος 4 της συμφωνίας, την εξουσία
επικαιροποίησης ή τροποποίησης των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας τα
οποία αφορούν τα κεφάλαια 1 (παραρτήματα I-Γ και I-Δ), 3, 5, 6 και 8 του Τίτλου IV
(Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα), σύμφωνα με το άρθρο 463 παράγραφος
3 και το άρθρο 465 παράγραφος 2 της συμφωνίας, στον βαθμό που δεν υφίστανται
ειδικές διατάξεις στα εν λόγω κεφάλαια σχετικά με την επικαιροποίηση ή την
τροποποίηση των παραρτημάτων της εν λόγω συμφωνίας.

(8)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας, θα πρέπει
να θεσπισθεί το συντομότερο δυνατόν ο εσωτερικός κανονισμός, μεταξύ άλλων με
γραπτή διαδικασία.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
1.

Η θέση που θα λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 464
της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου, καθορίζεται σε σχέση με:
–

τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Σύνδεσης και της
Επιτροπής Σύνδεσης,

–

τη συγκρότηση υποεπιτροπών και τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού
τους,

και
–

2.

την ανάθεση ορισμένων εξουσιών από το Συμβούλιο Σύνδεσης στην Επιτροπή
Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα υπό τους όρους των
σχεδίων των αποφάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης που προσαρτώνται στην
παρούσα απόφαση.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης στο Συμβούλιο Σύνδεσης μπορούν να συμφωνήσουν σε
ήσσονος σημασίας αλλαγές στα σχέδια των αποφάσεων χωρίς περαιτέρω απόφαση
του Συμβουλίου.
Άρθρο 2

Η προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται, από την πλευρά της Ένωσης, από την
Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.
Άρθρο 3
7

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.
Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
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