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РЕШЕНИЕ № 2/2014 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ГРУЗИЯ
от 17 ноември 2014 година
за създаването на два подкомитета [2015/2262]
СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ГРУЗИЯ,

като взе предвид Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и
техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (1) („Споразумението“), и по-специално член 409 от
него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с член 431 от Споразумението части от Споразумението се прилагат временно, считано от
1 септември 2014 г.

(2)

Съгласно член 409, параграф 2 от Споразумението Съветът за асоцииране може да реши да създаде специален
комитет или орган в конкретни области, необходими за изпълнението на Споразумението, които могат да
подпомагат Съвета за асоцииране при изпълнението на неговите задължения.

(3)

С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в
обхвата на временното прилагане на Споразумението, следва да бъдат създадени два подкомитета.

(4)

При постигането на съгласие между страните следва да могат да се изменят както списъкът на подкомитетите, така
и обхватът на отделните подкомитети,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
С настоящото се създават подкомитетите, посочени в приложението.
Член 2
Процедурният правилник на подкомитетите, посочени в приложението, се урежда от член 16 от процедурния правилник
на Комитета за асоцииране и на подкомитетите, приет с Решение № 1/2014 на Съвета за асоцииране ЕС—Грузия.
Член 3
При постигането на съгласие между страните могат да се изменят както списъкът на подкомитетите, посочени в
приложението, така и обхватът на отделните подкомитети, посочени в приложението.
Член 4
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.
За Съвета за асоцииране
Председател
F. MOGHERINI
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА ПОДКОМИТЕТИТЕ

1) Подкомитет по свобода и сигурност и правосъдие;
2) Подкомитет по икономическо сътрудничество и сътрудничество в други сектори.
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