
DECYZJA RADY WSPÓŁPRACY UE-IRAK NR 2/2013 

z dnia 8 października 2013 r. 

w sprawie powołania trzech wyspecjalizowanych podkomitetów i przyjęcia zakresów ich 
uprawnień 

(2013/803/UE) 

RADA WSPÓŁPRACY UE-IRAK, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Iraku, z drugiej strony ( 1 ) (zwaną dalej „Umową”), 
w szczególności jej art. 112, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 117 Umowy niektóre jej postanowienia 
stosuje się tymczasowo od dnia 1 sierpnia 2012 r. 

(2) Aby przyczynić się do skutecznego wdrożenia Umowy, 
należy jak najszybciej ustanowić jej ramy instytucjonalne. 

(3) Zgodnie z art. 112 Umowy Rada Współpracy jest wspie
rana w pełnieniu swoich obowiązków przez Komitet 
Współpracy i może podjąć decyzję o powołaniu jakich
kolwiek innych wyspecjalizowanych podkomitetów lub 
organów, które będą pomagać jej w pełnieniu zadań; 
Rada Współpracy określa ich skład, zadania i zasady 
funkcjonowania. 

(4) Aby umożliwić prowadzenie dyskusji na szczeblu eksper
ckim w kluczowych obszarach wchodzących w zakres 
tymczasowego stosowania Umowy, należy powołać trzy 
podkomitety. Za porozumieniem stron można wprowa
dzać zmiany zarówno do wykazu podkomitetów, jak 
i do zakresu uprawnień poszczególnych podkomitetów. 

(5) Zgodnie z art. 10 swojego regulaminu wewnętrznego 
Rada Współpracy może podejmować decyzje w drodze 
procedury pisemnej. 

(6) Aby podkomitety mogły rozpocząć działalność w odpo
wiednim czasie, należy przyjąć niniejszą decyzję w drodze 
procedury pisemnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 

Niniejszym powołuje się podkomitety wymienione w załączniku 
I. 

Niniejszym przyjmuje się zakres uprawnień podkomitetów 
określony w załączniku II. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 października 2013 r. 

W imieniu Rady Współpracy UE-Irak 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 20.



ZAŁĄCZNIK I 

RADA WSPÓŁPRACY UE-IRAK 

Powołane podkomitety 

1) Podkomitet ds. praw człowieka i demokracji 

2) Podkomitet ds. handlu oraz związanych z nim kwestii 

3) Podkomitet ds. energii oraz związanych z nią kwestii
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ZAŁĄCZNIK II 

Zakres uprawnień podkomitetów powołanych w załączniku I, na mocy Umowy o partnerstwie i współpracy 
między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Iraku, z drugiej strony 

Artykuł 1 

Podczas posiedzeń każdy z podkomitetów może zajmować się wdrażaniem Umowy o partnerstwie i współpracy w niektó
rych lub wszystkich obszarach objętych Umową. 

Podkomitety mogą też prowadzić dyskusje o kwestiach lub konkretnych projektach związanych z odpowiednimi obsza
rami współpracy dwustronnej. 

Na wniosek każdej ze Stron można podnosić również kwestie indywidualne. 

Artykuł 2 

Podkomitety wykonują swoje zadania pod nadzorem Komitetu Współpracy. Po każdym posiedzeniu składają sprawoz
danie i przekazują swoje wnioski Komitetowi Współpracy. 

Artykuł 3 

W skład podkomitetów wchodzą przedstawiciele Stron. 

W stosownych przypadkach i za zgodą Stron podkomitety mogą zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów i zasięgać ich 
opinii na temat konkretnych punktów porządku obrad podkomitetu. 

Artykuł 4 

Podkomitetom przewodniczą obie Strony na przemian zgodnie z zasadami dotyczącymi naprzemiennego przewodnictwa 
w Komitecie Współpracy obejmowanego przez przedstawiciela Unii Europejskiej z jednej strony i przedstawiciela rządu 
Iraku z drugiej strony. 

Artykuł 5 

Przedstawiciel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i przedstawiciel rządu Republiki Iraku wspólnie sprawują 
funkcję stałego sekretarza podkomitetów. Wszelkie komunikaty dotyczące określonego podkomitetu przekazywane są 
dwóm stałym sekretarzom. 

Artykuł 6 

Posiedzenia podkomitetów zwoływane są za porozumieniem Stron na pisemny wniosek jednej ze Stron, gdy wymagają 
tego okoliczności, co najmniej raz w roku. Posiedzenia odbywają się w terminie i w miejscu uzgodnionym przez Strony. 

Po otrzymaniu wniosku jednej ze Stron o zwołanie posiedzenia podkomitetu, stały sekretarz drugiej Strony udziela 
odpowiedzi w terminie 15 dni roboczych. 

W szczególnie pilnych przypadkach posiedzenie podkomitetu może zostać zwołane w trybie przyspieszonym za zgodą 
obu Stron. 

Przed każdym posiedzeniem przewodniczący informowany jest o planowanym składzie delegacji każdej ze Stron. 

Posiedzenia podkomitetu zwołują wspólnie obaj stali sekretarze, działający w porozumieniu z sekretarzami Komitetu 
Współpracy. 

Artykuł 7 

Wniosek o wprowadzenie pozycji do porządku obrad składa się u stałych sekretarzy nie później niż 15 dni roboczych 
przed rozpoczęciem posiedzenia danego podkomitetu. Dokumentację towarzyszącą dostarcza się stałym sekretarzom nie 
później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia. 

Na podstawie złożonych wniosków sporządza się wstępny porządek obrad, który przekazuje się wraz z dostępną 
dokumentacją towarzyszącą sekretarzom Komitetu Współpracy oraz stałym przedstawicielstwom państw członkowskich 
nie później niż na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem posiedzenia podkomitetu. W wyjątkowych przypadkach i pod 
warunkiem pisemnej zgody obu stałych sekretarzy, pozycje mogą zostać włączone do porządku obrad w trybie przyspie
szonym.
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Artykuł 8 

O ile nie postanowiono inaczej, posiedzenia podkomitetu odbywają się przy drzwiach zamkniętych. 

Artykuł 9 

Z każdego posiedzenia sporządza się protokół. Kopię protokołu oraz wnioski z posiedzenia podkomitetu przekazuje się 
sekretarzom Komitetu Współpracy oraz stałym przedstawicielstwom państw członkowskich.
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