
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY 
UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM–UE 

z dnia 24 października 2014 r. 

utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, 
z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 

w sprawie udziału w komitecie konsultacyjnym CARIFORUM–UE 

(2014/820/UE) 

WSPÓLNA RADA CARIFORUM-UE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony („Umowa”), w szczególności jej art. 232 ust. 2, 

mając na uwadze, że na podstawie celów ustanowionych w art. 1 Umowy oraz zobowiązania do jej monitorowania prze
widzianego w art. 5 Umowy należy określić skład Komitetu Konsultacyjnego CARIFORUM-UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Komitet Konsultacyjny CARIFORUM-UE („Komitet”) składa się z następujących czterdziestu (40) stałych przedstawi
cieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego: 

a)  dwudziestu pięciu (25) przedstawicieli organizacji znajdujących się w państwach CARIFORUM; oraz 

b)  piętnastu (15) przedstawicieli organizacji znajdujących się w Unii Europejskiej. 

2. W obu wspomnianych powyżej grupach przedstawicieli zapewnia się zrównoważoną reprezentację: 

a)  organizacji pracodawców; 

b)  związków zawodowych; 

c)  innych organizacji gospodarczych, społecznych i pozarządowych, w tym organizacji zajmujących się rozwojem i 
ochroną środowiska; oraz 

d)  społeczności akademickich. 

3. Stali przedstawiciele sprawują swoje funkcje przez dwa lata. Zapewnia się odpowiednią wiedzę fachową i szeroką 
reprezentację poszczególnych regionów geograficznych i sektorów. 

4. Do celów niniejszej decyzji „organizacje społeczeństwa obywatelskiego” obejmują instytucje, stowarzyszenia, 
fundacje, grupy wsparcia i inne podmioty pozarządowe, których celem nie jest osiąganie zysku i które są w stanie 
udzielać porad lub specjalistycznych informacji w sprawach objętych Umową, a także przedstawicieli społeczności 
akademickich. 

5. Organizację uważa się za znajdującą się na terytorium państwa CARIFORUM lub Unii Europejskiej, jeśli ma ona 
swą siedzibę statutową, siedzibę głównego zarządu i kontroli odpowiednio na terytorium państwa CARIFORUM lub Unii 
Europejskiej. 

Artykuł 2 

1. Wspólna Rada CARIFORUM–UE określa skład Komitetu, który obejmuje przedstawicieli organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego wybranych zgodnie z art. 1 odpowiednio przez Unię Europejską i państwa CARIFORUM. 

2. Wspólna Rada CARIFORUM–UE może również w razie konieczności zmienić listę członków. 
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3. Jakikolwiek wakat na stanowisku członka Komitetu nie unieważnia składu Komitetu ani nie narusza prawa pozo
stałych członków do działania. 

4. Większość członków wybranych przez Unię Europejską i większość członków wybranych przez państwa 
CARIFORUM stanowi kworum Komitetu. 

Artykuł 3 

Stali członkowie mogą otrzymywać pomoc finansową w związku z pełnieniem obowiązków w Komitecie. 

Artykuł 4 

Każda organizacja spełniająca wymogi art. 232 ust. 1 Umowy może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu w charak
terze obserwatora. 

Artykuł 5 

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny służy jako sekretariat Komitetu przez okres początkowy do dnia 31 grudnia 
2014 r. Po tym terminie w charakterze sekretariatu Komitetu występować będzie, naprzemiennie przez okresy 
12 miesięcy, organizacja lub podmiot wybrany przez państwa CARIFORUM, a następnie organizacja lub podmiot 
wybrany przez Unię Europejską. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 października 2014 r. 

Sporządzono w Georgetown dnia 24 października 2014 r. 

W imieniu państw CARIFORUM 
C. RODRIGUES-BIRKETT  

W imieniu Strony UE 
K. DE GUCHT   
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