
DECIZIA NR. 2/2014 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA 

din 16 decembrie 2014 

privind înființarea a două subcomitete [2015/672] 

CONSILIUL DE ASOCIERE UE-REPUBLICA MOLDOVA, 

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 
membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”), în 
special articolul 439, 

întrucât: 

(1)  În conformitate cu articolul 464 din acord, anumite părți ale acordului au fost aplicate cu titlu provizoriu de 
la 1 septembrie 2014. 

(2)  Conform articolului 439 alineatul (2) din acord, Consiliul de asociere poate lua decizia de a institui orice comitet 
sau organism special în domenii specifice, necesar pentru punerea în aplicare a acordului, care poate asista 
Consiliul de asociere în îndeplinirea sarcinilor sale. 

(3)  Pentru a permite desfășurarea de discuții la nivel de experți cu privire la domeniile-cheie care intră în domeniul 
de aplicare provizorie a acordului, ar trebui instituite două subcomitete. 

(4)  Cu acordul părților, lista subcomitetelor și domeniul de activitate al subcomitetelor individuale ar trebui să poată 
fi modificate, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Se instituie subcomitetele enumerate în anexă. 

Articolul 2 

Regulamentul de procedură al subcomitetelor enumerate în anexă este reglementat de articolul 16 din regulamentul de 
procedură al Comitetului de asociere și al subcomitetelor, adoptat prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere 
UE-Republica Moldova. 

Articolul 3 

Prin acordul părților pot fi modificate lista subcomitetelor prevăzute în anexă și domeniul de activitate al subcomitetelor 
individuale enumerate în anexă. 

Articolul 4 

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2014. 

Pentru Consiliul de asociere 

Președintele 
F. MOGHERINI  
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(1) JO L 260, 30.8.2014, p. 4. 



ANEXĂ 

Lista subcomitetelor  

1. Subcomitetul pentru libertate, securitate și justiție  

2. Subcomitetul pentru cooperare economică și în alte sectoare  
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