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ANEXĂ 

la 

Propunerea comună de 

DECIZIE A CONSILIULUI 

 

privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul 

Comitetului mixt instituit de Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind 

schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și 

Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității 

Palestiniene (AP) din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, referitor la prelungirea 

Planului de acțiune UE-AP 
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ANEXĂ 

 

RECOMANDAREA nr. xxx A COMITETULUI MIXT UE-OLP de aprobare a 

prelungirii Planului de acțiune UE-AP [XXX 2018] 

 

 

 

COMITETUL MIXT,  

având în vedere Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile 

comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru 

Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania 

și Fâșia Gaza, pe de altă parte („Acordul de asociere interimar”),  

 

întrucât: 

 

(1) Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și 

cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru 

Eliberarea Palestinei (OLP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din 

Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte („Acordul de asociere interimar”), a fost 

semnat la 24 februarie 1997 și a intrat în vigoare la 1 iulie 1997. 

(2) În temeiul articolului 63 din Acordul de asociere interimar, Comitetul mixt poate să 

adopte decizii și să formuleze recomandări oportune. 

(3) Articolul 10 din Regulamentul de procedură al Comitetului mixt prevede posibilitatea 

adoptării deciziilor prin procedură scrisă între sesiuni, în cazul în care ambele părți 

convin astfel. 

(4) Prelungirea Planului de acțiune UE-AP pentru o perioadă de trei ani va oferi părților 

posibilitatea de a-și continua cooperarea în anii următori, 

 

RECOMANDĂ: 

Articolul 1 

Comitetul mixt, acționând prin procedură scrisă, recomandă prelungirea Planului de acțiune 

UE-AP pentru o perioadă de trei ani de la data adoptării prelungirii. 

 

Adoptată la xx, [xxxxx 2018]. 

 

Pentru Comitetul mixt UE-AP, 

Președintele 

*** 


