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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз  

в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението  

между Европейския съюз и Република Кабо Верде  

за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване  

на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз,  

във връзка с  

приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за 

Споразумението 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде за улесняване на 

издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на Република Кабо Верде 

и на Европейския съюз влезе в сила на 1 декември 2014 г. В Споразумението на 

основата на реципрочност се установяват правно обвързващи права и задължения, с 

които се цели опростяване на процедурите за издаване на визи за гражданите на Кабо 

Верде и на ЕС. С член 10 от това споразумение се учредява Съвместен ръководен 

комитет, който има за задача да следи прилагането на Споразумението. Съгласно член 

10, параграф 4 Съвместният ръководен комитет следва да приеме свой процедурен 

правилник. 

Процедурният правилник, който ще бъде приет, няма да бъде част от споразумението.  

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Предназначението на процедурния правилник, който ще бъде приет въз основа на 

правомощията, дадени на представителя на Комисията в рамките на Съвместния 

ръководен комитет въз основа на настоящото предложение, е да организира работата на 

Съвместния ръководен комитет и да спомага за подготовката и ръководенето на 

неговите заседания.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  

Процедурният правилник, който се съдържа в приложението към настоящото 

предложение за решение на Съвета, е резултат от консултациите, проведени с 

отговорните органи в Кабо Верде през юни 2015 г. Държавите членки участваха в 

консултации в рамките на писмена процедура, която приключи на 23.10.2015 г.  

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Настоящото предложение няма отражение върху бюджета на ЕС. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за определяне на позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз  

в рамките на Съвместния ръководен комитет, създаден със Споразумението  

между Европейския съюз и Република Кабо Верде  

за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване  

на граждани на Република Кабо Верде и на Европейския съюз,  

във връзка с  

приемането на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за 

Споразумението 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) С член 10 от Споразумението между Европейския съюз и Република Кабо Верде 

за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на граждани на 

Република Кабо Верде и на Европейския съюз (наричано по-нататък 

„Споразумението“) се създава Съвместен ръководен комитет. В параграф 4 от същия 

член е предвидено Съвместният ръководен комитет да приеме своя процедурен 

правилник.  

(2) Процедурният правилник е необходим за организирането на работата на 

Съвместния ръководен комитет, който е натоварен да администрира споразумението и 

да следи за неговото изпълнение.  

(3) Целесъобразно е да се определи позицията, която да бъде взета от името на 

Съюза в рамките на Съвместния ръководен комитет по отношение на приемането на 

Процедурния правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Позицията, която да бъде взета от името на Съюза в рамките на Съвместния ръководен 

комитет, създаден с член 10 от Споразумението между Европейския съюз и Република 

Кабо Верде за улесняване на издаването на визи за краткосрочно пребиваване на 

гражданите на Република Кабо Верде и на Европейския съюз, във връзка с приемането 

на процедурен правилник на Съвместния ръководен комитет за Споразумението, се 

основава на проекта на решение на Съвместния ръководен комитет, приложен към 

настоящото решение. 



BG 4   BG 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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