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ANEXĂ 
 

Comitetul mixt al părților 

la Acordul privind siguranța aviației civile dintre Uniunea 

Europeană și  

Guvernul Republicii Populare Chineze  

 
 

 

 

REGULAMENT DE PROCEDURĂ 

 
Articolul 1 

Definiții 

 

În sensul prezentului regulament de procedură, termenul: 

 

1. „parte” înseamnă Uniunea Europeană sau Guvernul Republicii Populare Chineze;  

 

2. „părți” înseamnă Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze. 

 

Articolul 2 

Președintele și componența 

 

(1) Comitetul mixt este prezidat în comun de un reprezentant al Uniunii Europene și de un 

reprezentant al Guvernului Republicii Populare Chineze. 

 

(2) Uniunea Europeană este reprezentată în cadrul comitetului mixt de Comisia Europeană, 

asistată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și însoțită de autoritățile 

aeronautice ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

 

(3) Guvernul Republicii Populare Chineze este reprezentat în cadrul comitetului mixt de 

Administrația Aviației Civile din China. 

 

Articolul 3 

Reuniunile 

 

(1) Comitetul mixt se reunește la intervale regulate, dacă este posibil o dată pe an. Oricare 

dintre părți poate solicita convocarea unei reuniuni. 

(2) Locurile de desfășurare a reuniunilor vor alterna, pe cât posibil, între Bruxelles și Beijing. 

Ca alternativă, ar putea fi organizate discuții prin videoconferință. Deciziile și recomandările 

adoptate în timpul videoconferințelor vor avea aceeași valoare juridică ca cele adoptate în 

cadrul reuniunilor fizice. Odată ce părțile convin asupra datei și locului unei reuniuni, 

reuniunea este convocată de Comisia Europeană pentru Uniunea Europeană și de 

Administrația Aviației Civile din China pentru Guvernul Republicii Populare Chineze. 
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(3) Cu excepția cazului în care președinții convin altfel, reuniunile comitetului mixt nu sunt 

deschise participării publicului. După reuniuni, cu acordul președinților, se poate emite un 

comunicat de presă. 

(4) Reuniunile și documentele vor fi în limba engleză. Costurile de interpretare sau traducere 

într-o altă limbă sunt suportate de partea solicitantă. 

 

Articolul 4 

Delegații 

 

(1) Înainte de fiecare reuniune, părțile se informează reciproc cu privire la componența 

preconizată a delegațiilor lor respective, numind președintele fiecăreia. 

 

(2) Președinții pot conveni, în mod ad-hoc, să invite părți terțe să participe la reuniunile 

comitetului mixt pentru a furniza informații cu privire la anumite subiecte sau în calitate de 

observatori. 

 

Articolul 5 

Secretariatul 

 

Funcția de secretar al comitetului mixt este îndeplinită în comun de un funcționar al Comisiei 

Europene și de un funcționar al Administrației Aviației Civile din China. 

 

Articolul 6 

Ordinea de zi a reuniunilor 

 

(1) Președinții stabilesc de comun acord ordinea de zi provizorie a fiecărei reuniuni. Secretarii 

transmit participanților ordinea de zi provizorie și toate documentele relevante ale reuniunii 

cel târziu cu 15 zile lucrătoare înainte de data reuniunii. 

 

(2) Comitetul mixt adoptă ordinea de zi la începutul fiecărei reuniuni. Punctele care nu 

figurează pe ordinea de zi provizorie pot fi incluse pe ordinea de zi în cazul în care părțile 

convin astfel. 

 

(3) Președinții pot modifica, de comun acord, termenul pentru transmiterea documentelor, 

menționat la alineatul (1), inclusiv ordinea de zi provizorie, pentru a ține seama de cerințele 

procedurilor interne ale unei părți sau de urgența unei anumite chestiuni. 
 

Articolul 7 

Procesul-verbal 

 

(1) Proiectul de proces-verbal al fiecărei reuniuni a comitetului mixt se întocmește după 

reuniune. Proiectul de proces-verbal menționează deciziile luate, recomandările adoptate și 

concluziile convenite. 

 

(2) Procesul-verbal este adoptat de comitetul mixt în cadrul următoarei reuniuni. 

 

(3) Odată aprobat, procesul-verbal al reuniunii este semnat de președinți și fiecare parte 

păstrează în evidențele sale câte un exemplar original sau scanat. 
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Articolul 8 

Procedura scrisă 

 

Atunci când este necesar și justificat, recomandările și deciziile comitetului mixt pot fi 

adoptate prin procedură scrisă. În acest scop, președinții își transmit proiectele de măsuri 

pentru care este solicitat avizul comitetului mixt, care poate fi apoi confirmat prin schimb de 

corespondență. Cu toate acestea, oricare dintre părți poate solicita convocarea comitetului 

mixt pentru a discuta chestiunea în cauză. 

 

Articolul 9 

Deliberări 

 

(1) Comitetul mixt adoptă decizii și recomandări prin consensul părților. 

 

(2) Deciziile sau recomandările comitetului mixt se intitulează „Decizia” sau, respectiv, 

„Recomandarea”, fiind urmate de un număr de ordine, de data adoptării și de o descriere a 

obiectului lor. 

 

(3) Deciziile și recomandările comitetului mixt sunt semnate de către președinți. 

 

(4) Deciziile adoptate de comitetul mixt sunt puse în aplicare de părți în conformitate cu 

propriile proceduri interne. 

 

(5) Deciziile adoptate de comitetul mixt pot fi publicate de părți în publicațiile oficiale ale 

fiecăreia dintre ele. Recomandările sau orice alte acte adoptate de comitetul mixt pot fi 

publicate în cazul în care părțile convin astfel. Fiecare parte păstrează un exemplar original 

sau scanat al deciziilor și recomandărilor. 
 

Articolul 10 

Grupurile de lucru 

 

(1) Comitetul mixt poate institui și superviza grupuri de lucru tehnice care să asiste comitetul 

mixt în îndeplinirea sarcinilor sale. Mandatul unui grup de lucru este inclus într-o anexă la 

decizia de înființare a respectivului grup de lucru. Mandatul poate cuprinde, printre altele, 

componența grupului de lucru. 

 

(2) Grupurile de lucru sunt alcătuite din reprezentanți ai părților. 

 

(3) Grupurile de lucru își desfășoară activitatea sub autoritatea comitetului mixt, căruia îi 

prezintă un raport după fiecare reuniune. Ele nu pot lua decizii, dar pot transmite recomandări 

comitetului mixt. 

 

(4) Comitetul mixt poate decide în orice moment să dizolve orice grup de lucru existent, să îi 

modifice mandatul sau să înființeze noi grupuri de lucru care să îl asiste în îndeplinirea 

sarcinilor sale. 

 

Articolul 11 

Cheltuielile 
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(1) Părțile sunt responsabile pentru plata propriilor cheltuieli ocazionate de participarea lor la 

reuniunile comitetului mixt și ale grupurilor de lucru, inclusiv cheltuielile cu personalul, de 

călătorie și de ședere, precum și cheltuielile poștale și de telecomunicații.  

 

(2) Cheltuielile aferente organizării din punct de vedere material a reuniunilor sunt suportate 

de partea care găzduiește reuniunea. 

 

 

 
______________________ 


