
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. december 6.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tengerészeti felszerelések
megfelelőségi bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásban létrehozott vegyes
bizottság eljárási szabályzatának elfogadására vonatkozó határozatával kapcsolatos közösségi

álláspontjának meghatározásáról

(2006/884/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült
Államok között létrejött, a tengerészeti felszerelések megfelelő-
ségi bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről szóló megálla-
podás (a továbbiakban: a megállapodás) megkötéséről szóló,
2004. április 21-i 2004/425/EK tanácsi határozatra (1) és külö-
nösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A Bizottság a Közösség álláspontjára vonatkozóan
konzultációt folytatott a Tanács által kinevezett különbi-
zottsággal.

(2) A megállapodás 7. cikkének (2) bekezdése szerint a
megállapodás 7. cikke szerint létrehozott vegyes bizottság
határozza meg saját eljárási szabályzatát,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

Az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között
létrejött, a tengerészeti felszerelések megfelelőségi bizonyítvá-
nyainak kölcsönös elismeréséről szóló megállapodás 7. cikkének
megfelelően létrehozott vegyes bizottság eljárási szabályzatára
vonatkozó határozatával kapcsolatos, az Európai Közösség
által elfogadandó álláspont alapját az ezen határozathoz
mellékelt vegyes bizottsági határozattervezet képezi.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 6-án.

a Bizottság részéről
Peter MANDELSON

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„TERVEZET

…/… SZ. HATÁROZAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A TENGERÉSZETI FELSZERELÉSEK MEGFELELŐSÉGI

BIZONYÍTVÁNYAINAK KÖLCSÖNÖS

elismeréséről szóló megállapodásban létrehozott vegyes bizottság eljárási szabályzatának
elfogadásáról

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött, a tengerészeti felszerelések
megfelelőségi bizonyítványainak kölcsönös elismeréséről szóló megállapodásra és különösen annak 7.
cikkére,

mivel a megállapodás 7. cikkének (2) bekezdése szerint a vegyes bizottság határozza meg saját eljárási
szabályzatát,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. A vegyes bizottság a határozat mellékletében meghatározott módon elfogadja az eljárási szabályzatot.

E két példányban készült határozatot a vegyes bizottság azon képviselői írják alá, akik a megállapodás
módosítása esetén a felek meghatalmazott képviselőiként járhatnak el. E határozat az alábbi aláírások közül
legkésőbb kelt szerint lép hatályba.

Kelt Washingtonban, […]-án/-én

az Amerikai Egyesült Államok részéről

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én

az Európai Közösség részéről
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MELLÉKLET

ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
KÖZÖTT LÉTREJÖTT, A TENGERÉSZETI FELSZERELÉSEK MEGFELELŐSÉGI

BIZONYÍTVÁNYAINAK KÖLCSÖNÖS

elismeréséről szóló megállapodásban létrehozott vegyes bizottsága részére

1. cikk

Elnökség

A vegyes bizottság elnökségi feladatát az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok egy-egy
képviselője közösen látja el.

2. cikk

Ülések

(1) A vegyes bizottság rendszeres időközönként, legalább évente egyszer ülésezik egy közösen megálla-
pított időpontban. Ha valamelyik fél további üléseket tart indokoltnak, a másik félnek lehetőleg mindent el
kell követnie, hogy eleget tegyen a kérésnek.

(2) A felek, eltérő megegyezés hiányában, felváltva biztosítják az ülések helyszínét. Tele- és videokonfe-
rencia is alkalmazható, ha a felek ebben állapodnak meg.

(3) A társelnökök hívják össze a vegyes bizottság üléseit.

(4) A társelnökök tűzik ki az ülés időpontját, és a megfelelő felkészülés érdekében elküldik egymásnak a
szükséges dokumentumokat kellő időben, lehetőleg három héttel az ülés kezdetét megelőzően.

(5) Az ülést szervező vagy videó- és telekonferenciát indítványozó fél feladata a logisztikai feltételek
biztosítása.

3. cikk

Küldöttségek

A felek legalább egy héttel az ülés megkezdése előtt értesítik egymást küldöttségük tervezett összetételéről.

4. cikk

Az ülések napirendje

(1) A társelnököknek legkésőbb 14 nappal minden ülés megkezdése előtt el kell készítenie az ülés
napirendtervezetét. A napirendtervezetben szereplő pontok felvételére legkésőbb 14 nappal az ülés kezdete
előtt lehet felkérni az egyik társelnököt.

(2) Az ülést megelőzően a felek bármelyike bármikor új pontokkal egészítheti ki a napirendtervezetet,
amennyiben a másik fél hozzájárul a módosításhoz. A felek lehetőleg írásban indítványozzák a másik fél felé
az új pontok napirendtervezetbe történő felvételét. Ezeket az indítványokat a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe kell venni.

(3) A társelnököknek az ülések megkezdése előtt kell elfogadnia a végleges napirendet. Amennyiben a
felek erről megállapodnak, a napirendtervezetben nem szereplő pontot is felvehetnek a napirendre, melynek
megvitatására a lehetőségekhez mérten sort kell keríteniük.

5. cikk

Az ülések jegyzőkönyvei

(1) A helyszínt biztosító fél társelnökének minden ülésről a lehető leghamarabb jegyzőkönyvtervezetet
kell készítenie.

(2) A jegyzőkönyvnek alapvetően minden napirendi pontra vonatkozóan az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a vegyes bizottsághoz továbbított dokumentáció;
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b) azon nyilatkozatok, melyek felvételét a felek kérték, valamint

c) az elfogadott határozatok és a valamely napirendi ponttal kapcsolatban elfogadott következtetések.

(3) A jegyzőkönyv a részt vevő delegációk tagjainak felsorolását is tartalmazza, megadva az általuk
képviselt minisztériumot, ill. ügynökséget.

(4) A társelnököknek jóvá kell hagyniuk a jegyzőkönyvet.

6. cikk

A vegyes bizottság által hozott határozatok

(1) A vegyes bizottság határozatait egyhangúlag kell elfogadni.

(2) A vegyes bizottság írásos eljárással a vegyes bizottság keretein kívül is elfogadhat határozatokat.

(3) A vegyes bizottság határozatai a határozat elnevezést kapják, amit egy sorszám követ, valamint a
határozat tartalmának leírása. A határozat hatálybalépésének időpontját is fel kell tüntetni. A határozatokat a
vegyes bizottság azon képviselői írják alá, akik a felek meghatalmazott képviselőiként járhatnak el. A
határozatokat két példányban kell elkészíteni, melynek mindkét változata eredetinek minősül.

7. cikk

Szakértőkkel folytatott konzultáció

Amennyiben a felek megállapodnak ebben, a bizottság szakértőkkel folytathat konzultációt.

8. cikk

Költségek

(1) Mindkét fél maga viseli a vegyes bizottság ülésein való részvételével kapcsolatosan felmerülő költsé-
geket, beleértve a személyzeti, utazási és ellátási kiadásokat, illetve a posta- és telekommunikációs költsé-
geket.

(2) Alapvetően az ülés helyszínét biztosító fél feladata az ülések szervezésével kapcsolatosan felmerülő
költségek fedezése.

9. cikk

Igazgatási eljárások

(1) Amennyiben a felek nem fogadnak el ettől eltérő megállapodást, a vegyes bizottság ülései nem
nyilvánosak.

(2) A vegyes bizottság jegyzőkönyveit és egyéb dokumentumait olyan egymásnak átadott információnak
kell tekinteni, melyeket a megállapodás 17. cikke szerint bizalmasan kell kezelni.

(3) A társelnökök hozzájárulásával a felek tisztségviselőin kívül más résztvevőket is meg lehet hívni az
ülésekre, ezekre a résztvevőkre is a megállapodás 17. cikke vonatkozik.

(4) A felek nyilvános tájékoztatókat rendezhetnek, ill. más módon is tájékoztathatják a nyilvánosságot a
vegyes bizottság üléseinek eredményeiről.”
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