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ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за Решение на Съвета 

относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз по отношение 
на участието в Консултативния комитет КАРИФОРУМ-ЕС, предвиден в 
Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави 
членки, от друга страна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ № …/2014 НА СЪВМЕСТНИЯ СЪВЕТ 

създаден по силата на Споразумението за икономическо партньорство между 
държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните 
държави членки, от друга страна, относно участието в Консултативния комитет 

КАРИФОРУМ-ЕС 

СЪВМЕСТНИЯТ СЪВЕТ КАРИФОРУМ-ЕС, 

като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 
КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от 
друга страна (наричано по-долу „споразумението“), и по-специално член 232, 
параграф 2 от него, 

като има предвид, че с оглед на целите, залегнали в член 1 от споразумението, и 
ангажимента за извършване на мониторинг върху неговото действие, предвиден в 
член 5 от споразумението, е целесъобразно да се определи участието в Консултативния 
комитет КАРИФОРУМ-ЕС, 

РЕШИ: 

Член 1 
1. Консултативният комитет КАРИФОРУМ-ЕС (наричан по-долу „комитетът“) се 

състои от четиридесет (40) постоянни представители на организации на 
гражданското общество, както следва: 

i) двадесет и пет (25), представляващи организации, намиращи се в държави 
от КАРИФОРУМ,  както и  

ii) петнадесет (15), представляващи организации, намиращи се в ЕС.  

2. Във всяка от посочените по-горе групи от представители се осигурява 
балансирано представителство на:  

a) организациите на работодателите,  

б) професионалните съюзи,  

в) другите стопански, обществени и неправителствени организации, в т.ч. 
организации за развитие и природозащитни организации, както и на  

г) академичната общност. 

3. Постоянните представители са с двегодишен мандат. Необходимо е да се 
осигурят подходящи експертни познания и широко географско и отраслово 
представителство. 

4. За целите на настоящото решение понятието „организации на гражданското 
общество“ включва институциите, сдруженията, фондациите, застъпническите 
групи и други неправителствени структури, които са с нестопанска цел и които 
са в състояние да предоставят консултации или специализирана информация 
по въпроси, попадащи в обхвата на споразумението, както и представители на 
академичната общност. 

5. Дадена организация се счита за намираща се на територията на държава от 
КАРИФОРУМ или на ЕС, ако седалището по регистрация и центърът на 
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управление и контрол на тази организация са съответно на територията на 
държава от КАРИФОРУМ или на ЕС. 

Член 2 
1. Съставът на комитета се определя от Съвместния съвет КАРИФОРУМ-ЕС и в 

него влизат представители на организации на гражданското общество, избрани 
в съответствие с член 1 съответно от ЕС и от държавите от КАРИФОРУМ. 

2. Съвместният съвет КАРИФОРУМ-ЕС може също така при нужда да прави 
промени в списъка на членовете. 

3. Наличието на непопълнено място в състава на комитета не води до 
недействителност на сформирания комитет и не накърнява правото на 
останалите членове да действат. 

4. Мнозинство от членовете, избрани от ЕС, и мнозинство от членовете, избрани 
от държавите от КАРИФОРУМ, образуват кворума в комитета. 

Член 3 
Постоянните представители могат да получават финансова помощ за изпълнение на 
своите задължения в рамките на комитета. 

Член 4 
Всяка организация, която отговаря на изискванията на член 232, параграф 1 от 
споразумението, може да присъства на заседанията на комитета със статут на 
наблюдател. 

Член 5 
Европейският икономически и социален комитет поема функциите на секретариат на 
комитета в рамките на първоначален период, който приключва на 31 декември 2014 г. 
Впоследствие функциите на секретариат на комитета се поемат на ротационен принцип 
за период от 12 месеца от организация или структура, избрана от държавите от 
КАРИФОРУМ, а след това — от организация или структура, избрана от ЕС. 

Член 6 
Настоящото решение влиза в сила на […] година. 

Съставено в […] на […] 201Х година. 


