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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден със Споразумението за 

икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и 

Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка 

със съставянето на списък с арбитри  
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Настоящото предложение се отнася до решение за установяване на позиция, която да се 

заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден 

със Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

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

друга страна, във връзка с предвиденото приемане на решение относно съставянето на 

списък с арбитри. 

2. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

2.1. Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните 

държави членки, от друга страна 

Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от 

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

(„споразумението“), цели да допринесе за намаляването и постепенното премахване на 

бедността посредством установяването на търговско партньорство, съобразено с целта 

за устойчиво развитие, с Целите на хилядолетието за развитие и със Споразумението от 

Котону. 

Споразумението бе подписано на 15 октомври 2008 г. и се прилага временно от 

29 декември 2008 г. 

2.2. Съвместният съвет КАРИФОРУМ—ЕС 

Съвместният съвет КАРИФОРУМ—ЕС като цяло отговаря за функционирането и 

изпълнението на посоченото споразумение и наблюдава постигането на неговите цели. 

Той провежда заседания на министерско равнище редовно, най-малко веднъж на две 

години. С оглед постигане на целите на посоченото споразумение Съвместният съвет 

разполага с правомощието да взема решения по всички въпроси, попадащи в обхвата на 

споразумението. Тези решения са задължителни за страните и държавите от 

КАРИФОРУМ, подписали посоченото споразумение, които предприемат всички 

необходими мерки за изпълнението им в съответствие с вътрешните правила на всяка 

страна и държава от КАРИФОРУМ, подписала посоченото споразумение. 

2.3. Предвиденият акт на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС  

На 17 ноември 2017 г. по време на четвъртото си заседание Съвместният съвет 

КАРИФОРУМ—ЕС трябва да приеме решение относно съставянето на списъка с 

арбитри, предвиден в член 221, параграф 1 от споразумението („предвидения акт“). 

Целта на предвидения акт е да се състави списък с петнадесет лица със специализирани 

познания или опит в областта на правото и международната търговия, които желаят да 

изпълняват функцията на арбитри, както е предвидено в член 221, параграф 1 от 

споразумението. Тази стъпка е необходима, за да бъдат приложени предвидените в 

споразумението разпоредби за уреждане на спорове. 
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Предвиденият акт е задължителен за страните по споразумението в съответствие с член 

221 от споразумението, в който се предвижда следното: „До три месеца след 

временното прилагане на настоящото споразумение Комитетът по търговия и развитие 

КАРИФОРУМ—ЕС съставя списък с петнадесет (15) лица, които желаят и са способни 

да изпълняват функцията на арбитри. Всяка страна избира пет лица, които да 

изпълняват функцията на арбитри. Двете страни се споразумяват също така за пет лица, 

които не са граждани на никоя от страните и които да изпълняват функцията на 

председатели на арбитражния комитет. Комитетът по търговия и развитие 

КАРИФОРУМ—ЕС следи за това списъкът да се поддържа винаги на това равнище“. 

3. ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ДА СЕ ЗАЕМЕ ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА 

В член 221, параграф 1 от споразумението се предвижда съставянето на списък с 

петнадесет лица със специализирани познания или опит в областта на правото и 

международната търговия, които желаят да изпълняват функцията на арбитри. Всяка от 

страните избира пет лица, като страните също така се споразумяват за пет лица, които 

не са граждани на никоя от тях и които трябва да изпълняват функцията на председател 

на арбитражния комитет. 

За приложението към приложения проект за решение на Съвета и списъка с арбитри бе 

постигнато споразумение с държавите от КАРИФОРУМ по време на шестото заседание 

на Комитета по търговия и развитие, състояло се на 25 ноември 2016 г. в Ямайка. 

Предложената позиция, която да се заеме от името на Съюза, има за цел предвиденият 

акт да придобие задължителен характер. 

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

4.1. Процесуалноправно основание 

4.1.1. Принципи 

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

се предвижда приемането на решения за „установяване на позициите, които трябва да 

се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато 

този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете 

за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“. 

4.1.2. Приложение в конкретния случай 

Съвместният съвет КАРИФОРУМ—ЕС е орган, създаден със споразумението. 

Актът, който Съвместният съвет КАРИФОРУМ—ЕС има за задача да приеме, 

представлява акт с правно действие. Предвиденият акт ще бъде задължителен съгласно 

международното право в съответствие с член 221 от споразумението. 

Предвиденият акт не допълва, нито изменя институционалната рамка на 

споразумението. 
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Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, 

параграф 9 от ДФЕС. 

4.2. Материалноправно основание 

4.2.1. Принципи 

Материалноправното основание за дадено решение съгласно член 218, параграф 9 от 

ДФЕС зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, въз основа на 

който се заема позиция от името на Съюза.  

4.2.2. Приложение в конкретния случай 

Основната цел и съдържание на предвидения акт са свързани с общата търговска 

политика. 

Поради това материалноправното основание за предложеното решение е член 207 от 

ДФЕС. 

4.3. Заключение 

Правното основание за предложеното решение следва да бъде член 207 във връзка с 

член 218, параграф 9 от ДФЕС. 
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2017/0177 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 

Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, създаден със Споразумението за 

икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и 

Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, във връзка 

със съставянето на списък с арбитри  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за икономическо партньорство между държавите от 

КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави 

членки, от друга страна
1
 („споразумението“), бе подписано на 15 октомври 

2008 г. и се прилага временно от 29 декември 2008 г. 

(2) На 17 ноември 2017 г. по време на четвъртото си заседание Съвместният съвет 

КАРИФОРУМ—ЕС трябва да приеме решение за съставяне на списък с арбитри. 

(3) Целесъобразно е да се определи позицията, която да се заеме от името на Съюза 

в рамките на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, тъй като решението ще 

бъде задължително за Съюза. 

(4) Приложеното предложение за решение на Съвета представлява правният 

инструмент за съставянето на списък с петнадесет лица със специализирани 

познания или опит в областта на правото и международната търговия, които 

желаят да изпълняват функцията на арбитри, както е предвидено в член 221, 

параграф 1 от споразумението. Необходимо е да бъдат приложени предвидените 

в споразумението разпоредби за уреждане на спорове. 

(5) В рамките на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС Съюзът се представлява от 

Комисията в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС. Държавите членки 

трябва да подкрепят позицията на Съюза в съответствие с член 4, параграф 3 от 

ДЕС, 

                                                 
1 ОВ L 289, 30.10.2008 г., стр. 3. 
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Позицията, която да се заеме от името на Съюза на четвъртото заседание на 

Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС на 17 ноември 2017 г., се определя в проекта на 

решение на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС, приложен към настоящото решение. 

Член 2 

Адресати на настоящото решение са Комисията и държавите членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 


	1. Предмет на предложението
	2. Контекст на предложението
	2.1. Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна
	2.2. Съвместният съвет КАРИФОРУМ—ЕС
	2.3. Предвиденият акт на Съвместния съвет КАРИФОРУМ—ЕС

	3. Позиция, която да се заеме от името на Съюза
	4. Правно основание
	4.1. Процесуалноправно основание
	4.1.1. Принципи
	4.1.2. Приложение в конкретния случай

	4.2. Материалноправно основание
	4.2.1. Принципи
	4.2.2. Приложение в конкретния случай

	4.3. Заключение


