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KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET
NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 5 päivänä joulukuuta 2013,
Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen
liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Georgian
osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta unionin
puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
(2014/7/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 212 artiklan yhdessä 218 artiklan 5
kohdan kanssa,

soveltaminen eivät anna mahdollisuutta ohjelmiin sisälty
vien ja niiden käynnistysvaiheessa noudatettavien alakoh
taisten politiikkojen mukaisten valtuuksien harjoittami
seen.

(4)

Pöytäkirja olisi allekirjoitettava unionin puolesta ja sitä
olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä var
ten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen.

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti komission 18 päivänä kesäkuuta
2007 neuvottelemaan Euroopan yhteisöjen ja niiden jä
senvaltioiden sekä Georgian tasavallan kumppanuus- ja
yhteistyösopimukseen (1) liitettävän pöytäkirjan, joka kos
kee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Geor
gian osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä
periaatteista, jäljempänä ’pöytäkirja’.

1 artikla
Annetaan valtuutus allekirjoittaa Euroopan yhteisöjen ja niiden
jäsenvaltioiden sekä Georgian kumppanuus- ja yhteistyösopi
mukseen liitettävä pöytäkirja, jäljempänä ’pöytäkirja’, joka kos
kee Euroopan unionin ja Georgian puitesopimusta Georgian
osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaat
teista sillä varauksella, että pöytäkirjan tekeminen saatetaan pää
tökseen.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.
(2)

(3)

Neuvottelut on saatu päätökseen.

Pöytäkirjan tarkoituksena on määritellä varainhoito- ja
tekniset säännöt, jotta Georgia voisi osallistua tiettyihin
EU:n ohjelmiin. Pöytäkirjassa määritelty horisontaalinen
kehys on taloudellinen, varainhoidollinen ja tekninen yh
teistyöväline, joka mahdollistaa tuen, erityisesti unionin
rahoitustuen saannin ohjelmasta riippuen. Kehystä sovel
letaan vain niihin unionin ohjelmiin, joihin asianomaiset
perustamisasiakirjat antavat Georgialle mahdollisuuden
osallistua. Pöytäkirjan allekirjoittaminen ja väliaikainen

(1) EYVL L 205, 4.8.1999, s. 3.

2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai use
ampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja unionin
puolesta.

3 artikla
Pöytäkirjaa sovelletaan sen tekemistä varten tarvittavien menet
telyjen päätökseen saattamiseen asti väliaikaisesti sen allekirjoit
tamispäivästä (2) lukien.
(2) Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan allekirjoituspäivän Eu
roopan unionin virallisessa lehdessä.
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4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2013.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
D. A. BARAKAUSKAS
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