INIŢIATIVA CENTRAL EUROPEANĂ

Liniile Directorii şi Regulile de Procedură
I.

Principiile şi Obiectivele

1. Iniţiativa Central Europeană (ICE) este un for regional pentru cooperare şi consultare între
statele sale membre.
Statele membre ICE sunt: Albania, Austria, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia,
Republica Cehă, Ungaria, Italia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia şi Ucraina.
2. Statele membre ale ICE sunt ghidate de principiile Cartei ONU, toate documentele procesului
de la Helsinki/OSCE. Ei sunt ghidaţi de asemenea şi de declaraţiile finale şi documentele
reuniunilor Şefilor de Guvern şi Miniştrilor Afacerilor Externe ale ICE (inclusiv şi a
iniţiativelor predecesoare: Quadrolateral, Pentagonal, Hexagonal).
3. ICE, ca o parte a procesului de integrare europeană, cu obiectiv de cooperare cu organizaţiile şi
instituţiile europene, în special cu Uniunea Europeană, Consiliul Europei şi OSCE, precum şi
cu alte iniţiative regionale de cooperare şi domenii de interes comun.
ICE, de asemenea, cooperează cu sistema ONU şi alte organizaţii relevante internaţionale, în
special UNECE, OECD, precum şi instituţiile internaţionale financiare, în special cu BERD.
4. Obiectivele strategice ale ICE sunt:
a) de a lucra pentru coeziunea Europei unite, fără linii divizorii, o Europă cu valoarele
împărtăşite, unind toate statele, regiunile, oameni şi cetăţeni ai continentului;
b) de a axa cooperarea în cadrul ICE în special privind asistenţa de întărire a capacităţilor
a ţărilor membre mai puţin avansate şi a celor care au o nevoie mare pentru accelerarea
dezvoltării economice sau recuperare.
5. Cooperarea în cadrul ICE trebuie să se concentreze asupra următoarelor obiective principale:
a) întărirea cooperării între statele membre, şi în special pe agenda europeană, ca o valoare
adăugată fără prejudiciu pentru extinderea continuă a UE.
b) Susţinerea tuturor statelor membre interesate în eforturile lor spre integrare europeană.
c) Întărirea cooperării sale cu Uniunea Europeană prin participarea la şi facilitarea
implementării programelor aplicabile ale UE.
d) Promovarea dezvoltării a societăţii civile cunoscută ca fiind un catalizator în procesele
democratice de transformare.
6. Cooperarea în cadrul ICE trebuie să includă, printre altele, următoarele domenii:
- consultări pe probleme politice de interes comun,
- cooperarea economică şi tehnică,
- dezvoltarea infrastructurii în transport, energie, telecomunicaţii, agricultură,
- întărirea instituţiilor democratice şi respectarea drepturilor umane, inclusiv drepturile
persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale, precum şi subiecte umanitare,
- protecţia mediului uman,
- cooperarea în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, media, cultură, educaţie, tineret, turism,

- cooperarea transfrontalieră şi interregională.
II.

Calitatea de membru şi participarea la ICE

7. ICE poate invita orice stat terţ interesat, entitate regională şi organizaţie internaţională pentru
participare la activităţile ICE, evenimente, programe şi proiecte.
ICE poate, de asemenea, să ofere statut de invitat special sau altă formă de parteneriat potrivit.
8. ICE trebuie să promoveze cooperarea cu ONG-uri, asociaţii profesioniste, academice şi alte
instituţii, care au dorinţa de cooperare pe domenii de interes comun.
9. Orice stat membru ale iCE, care serios violează principiile expuse în art. 2 a prezentelor Linii
Directorii poate fi suspendat din drepturile sale de reprezentare de către Miniştrii Afacerilor
Externe. În caz dacă stat membru persistă în aceste violări, Şefii de Guvern pot decide asupra
încetării calităţii de membru al ICE. Decizia pe acest subiect trebuie să fie luată în conformitate
cu regula consensului minus unu.
III.

Organizarea şi structura

10. ICE operează într-o manieră flexibilă prin cîteva organe.
11. Dimensiunea Guvernamentală a ICE este compusă din următoarele:
- Reuniunea Şefilor de Guvern (Summit-ul ICE),
- Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe (Reuniunea MAE),
- Reuniunea Directorilor Politici a Ministerelor Afacerilor Externe a statelor membre ale
ICE (Reuniunea DP),
- Comitetul Coordonatorilor Naţionali (CCN),
- Organe de lucru (Reţeaua Punctelor de Contact, Grupele de Implementare a
Proiectelor, Grupele de Lucru ad-hoc, etc.),
- Secretariatul Executiv (ICE-SE) şi
- ca un instrument specializat Secretariatul ICE pentru Proiecte (ICE/BERD)1
12. Dimensiunea Parlamentară a ICE funcţionează în conformitatea cu structura sa şi
regulile de procedură. Este compusă din:
- Conferinţa Spikerilor Parlamentelor
- Adunarea Parlamentară
- Comitetul Parlamentar
- Organele de Lucru (Comitete ad-hoc, etc.)
13. Dimensiunea pentru Afaceri a ICE, care funcţionează în conformitate cu modalităţile sale,
este compusă din:
- Conferinţa anuală a Preşedinţilor a Iniţiativei Camerelor de Comerţ Central Europene
(CECCI)
- Secretariatul Conferinţei anuale a Preşedinţilor CECCI.
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ICE/Secretariatul BERD funcţionează în baza Acordului Secretariatului din 21 iulie 1998, încheiat între ICE şi BERD şi
Acordul Fondului încheiat între Guvernul Italiei şi BERD privind Fondul ICE. Acordul Fondului a fost încheiat la 14
aprilie 1992 şi modificat la 23 iulie 1997.

14. Reuniunea Şefilor de Guvern (Summit-ul ICE) trebuie să fie convocat odată pe an toamna.
Următoarele întrebări trebuie să fie decise de către Summit-ul ICE:
- principiile şi obiectivele ICE,
- amendamentele la „Liniile Directorii şi Regulile de Procedură ale ICE”,
- orientarea politică şi economică pentru cooperarea în cadrul Iniţiativei, inclusiv
adoptarea Planului de Acţiuni,
- calitatea de membru (admisia, suspendarea),
- aprobarea Raportului anual al Directorului General ICE-SE.
15. Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe trebuie să fie convocată odată pe an în perioada şi
modalităţile propuse de către Preşedinţia ICE. Reuniunea MAE trebuie să decidă asupra
problemelor specifice de cooperarea a ICE, inclusiv:
- cooperarea politică,
- participarea la activităţile ICE, ceea ce a fost menţionat în art.7,
- structura organizatorică, domeniile şi modalităţile de cooperare,
- întrebări legate de crearea şi structura operaţională a organelor de lucru,
- contribuţiile anuale, bugetul anual şi rata contribuţiilor Fondului de Cooperare a ICE,
- numirea şi rechemarea Directorului General ICE-SE şi Vice Directorilor Generali.
16. Reuniunea Directorilor Politici a Ministerelor Afacerilor Externe a statelor membre ale ICE
trebuie convocată cel puţin odată pe an. Ca regulă, aceasta se organizează la Roma.
Reuniuni adiţionale pot fi organizate pe bazele ad-hoc, considerînd situaţiile specifice care
pot apărea în regiunea ICE sau în cadrul organizaţiei.
17. Comitetul Coordonatorilor Naţionali este un organ cheie responsabil pentru managementul
cooperării ICE şi implementării programelor ICE şi a proiectelor prin structuri potrivite.
CCN trebuie, ca regulă, să se întîlnească şase ori pe an, şi anume în ianuarie, martie, mai,
septembrie, octombrie şi noiembrie, pentru a discuta şi coordona cooperarea în cadrul
diferitor organe ICE, precum şi în relaţia cu alte organizaţii internaţionale şi grupări
regionale. Rămîne la discreţia Preşedinţiei, în consultare cu Secretariatul Executiv ICE, să
convoace reuniuni CCN adiţionale după necesitate.
CCN, asistat de către ICE-SE, trebuie să elaboreze documentele pentru aprobare de către
Summit-ul ICE sau Reuniunea MAE.
CCN trebuie să discute şi să revizuiască activităţile organelor de lucru ale ICE şi să le
asigure conducerea potrivită.
CCN în consultare cu Directorul General ICE-SE trebuie să decidă asupra structurii şi
personalului ICE-SE.

18. În caz de necesitate CCN pot să încrede responsabilităţi specifice comitetului cu membrii
reduşi, care au de a face, printre altele, întrebări legate de aspectele tehnice sau financiare
activităţilor ICE inclusiv acele legate de cooperarea cu UE/CE şi alte organizaţii
internaţionale şi instituţii financiare.
Secretariatul Executiv ICE şi Secretariatul pentru proiecte poate să participe la reuniunile
acestui comitet.
19. Preşedinţia ICE trebuie rotată anual la începutul anului calendaristic bazat pe ordinea
alfabetică a denumirilor engleze a statelor membre ale ICE, dacă nu se va decide altfel.

Preşedinţia în exerciţiu trebuie să fie susţinută de către fosta şi viitoarea Preşedinţie, care
formează Troika ICE.
Preşedinţia trebuie să convoace reuniunea Şefilor de Guvern, Miniştrilor Afacerilor Externe,
Directorilor Politici şi CCN. Reuniunile CCN pot fi organizate, de asemenea, şi în alte state.
În caz de apariţie a unui impediment Preşedinţiei în exerciţiu reuniunile CCN trebuie să fie
prezidate, la discreţia Preşedinţiei, de către un membru Troicii sau Directorul General ICESE.
20. Principiile şi obiectivele de cooperare ale ICE trebuie să fie absolute prin activităţile
potrivite a structurii flexibile organelor de lucru, reuniunile experţilor, nivelul înalt
ministerial sau al oficialilor. Ei trebuie să fie asistate de către ICE-SE şi Secretariatul pentru
proiecte ale ICE în exercitarea funcţiilor sale.
21. Secretariatul Executiv ICE (SE-ICE) este situat la Trieste, Italia, şi trebuie să fie condus de
către Director General.
SE-ICE, ca organ permanent al ICE, trebuie să asigure susţinere continue administrativă şi
conceptuală ambelor structuri de luare de decizii şi operaţionale ale ICE şi trebuie să ia orice
iniţiativă potrivită la promovarea realizării obiectivelor de cooperare a ICE.
Sarcinile SE-ICE trebuie să cuprindă, printre altele, următoarele domenii:
- Informare şi documentare
- Organizare, pregătire şi rezultatele reuniunilor
- Participare la reuniunile ICE şi alte evenimente legate de ICE
- Programele şi proiectele ICE
SE-ICE trebuie de asemena să îndeplinească alte sarcini impuse de către Summit-ul ICE,
reuniunea Miniştrilor de Externe, Preşedintele în exerciţiu al ICE şi CNC.
Structura şi personalul SE-ICE trebuie să fie decisă de către CNC în consultanţă cu
Directorul General. Structura şi activitatea SE-ICE, în special în domeniul personalului şi finanţe
trebuie să fie în conformitate cu legislaţia statului primitor.
În exercitarea funcţiilor sale SE-ICE trebuie să coopereze cu Coordonatorii Naţionali,
preşedinţii organelor de lucru, alte persoane care sunt implicate în activităţile ICE.
Autorităţile statului primitor trebuie să finanţeze activităţile SE-ICE precum şi salariile
personalului. Orice stat membru care desemnează un oficial al personalului (inclusiv Director General
şi Vice-director General) trebuie să acopere costurile respective. Orice stat membru al ICE poate
voluntar să aloce resursele financiare şi materiale la activităţile ICE.
22. Directorul General SE-ICE (DG SE-ICE) trebuie să fie ales între candidaţii nominalizaţi de
către statele membre ale ICE şi trebuie să fie numiţi/rechemaţi de către reuniunea Miniştrilor de
Externe la recomandarea CNC. Mandatul lui/ei este de trei ani cu opţiunea unei singure realegeri încă
pentru trei ani.
DG SE-ICE trebuie să participe la Summit-ul ICE, reuniunea Miniştrilor de Externe,
reuniunea Directorilor Politici, reuniunile CNC, reuniunile organelor de lucru la nivel ministerial,
Comitetul de Conducere a Secretariatului pentru Proiecte şi alte evenimente majore ale ICE.
În coordonare cu Preşedintele în exerciţiu DG SE-ICE sau reprezentantul lui/ei trebuie să
participe din numele ICE la activităţile relevante a instituţiilor şi organizaţiilor europene şi
internaţionale.
DG SE-ICE trebuie să pregătească raport anula asupra activităţilor SE-ICE inclusiv la
aspectele financiare, care vor fi prezentate spre aprobare reuniunii şefilor de Guvern la recomandarea
CNC.

23. DG SE-ICE este susţinut de către Vice-directori Generali (VDG SE-ICE). DG şi VDG
reprezintă Nivelul Executiv al SE-ICE.
Unul din posturile Nivelului Executiv va fi suplinit de către ţara gazdă a organizaţiei.
VDG trebuie să fie selectaţi între candidaţii nominalizaţi de către statele membre ale ICE şi trebuie să
fie numiţi/rechemaţi de către reuniunea Miniştrilor de Externe la recomandarea CNC. Mandatul VDG
trebuie să dureze trei ani cu opţiunea realegerii pe încă trei ani.
24. Pe durata Acordului pe care este bazat, Secretariatul ICE pentru Proiecte (Secretariatul
ICE/BERD) asumă sarcini care au drept scop primar proiecte investiţionale şi, printre altele,
următoarele domenii:
- cooperarea economică
- managementul şi mobilizarea resurselor financiare a fondului ICE
- promovarea proiectelor investiţionale, asistenţă de identificare şi pregătire
- susţinere tehnică a proiectelor investiţionale
- dezvoltarea sistemei şi susţinerea programului instituţional (organizarea evenimentelor
internaţionale, trening, servicii de consultanţă, sisteme informaţionale).
Secretariatul pentru Proiectele CEI este legat institutional la CEI-ES si este locat in Centrul CEI-ES in
Trieste, Italia, mentinind deasemenea un oficiu permanent la EBRD, Londra.
CNC impreuna cu Directorii ce reprezinta Statele Membre in Consiliul de Directori a bancii Europene
pentru Reconstructie si Dezvoltare “form’ ComitetulSteering a Secretariatului pentru Proiectele CEI.
25.Colaborarea intre Dimensiunele Guvernamentale si Parlamentare vor fi orientate, i.a., de
urmatoarele modalitati:
 O sesiune comuna largita a CEI Troika la nivel de Ministrii Afacerilor de Externe si Troika
marita a Comitetului Parlamentar CEI va fi organizat in ocazia Reuniunii MFA sa permita o
dezbatere generala pe tinte si provocari strategice a CEI precum si contributia a Dimensiunii
Parlamentare la lucru global a prganizatiei;
 Presidential a Dimensiunii Parlamentare CEI va fi invitata sa participle intro reuniune la nivel
inalt organizat de CEI cu dreptul sa participle in dezbatere;
 Presedintele a grupului de Lcuru CEI si Presedintele a Comitetului ad hoc respective a
Dimensiunii Parlamentare CEI va stabili o relatie de lucru inchis, schimb de informatie si
programele de lucru comune sis a dedice, in fiecare sesiune, un articol de agenda pentru
colaborarea lor;
 Sub nici o circumstanta se va intensifica colaborarea cu Dimensiunea Parlamentara ce atrage
careva obligatiuni financiare a Guvernelor Statelor Membre CEI ori Secretariatele CEI;
26. Colaborarea intre Dimensiunele Guvernamentale si Business vor fi indrumate, i.a., de
urmatoarele modalitati:
 Presidentia CECCI va fi invitata sa participe in reuniuni la nivel inalt, organizat de CEI
si la reuniuni a structuriile de lucru CEI ce tine de interesul CECCI;
 Presidential CECCI va fi invitata sa participle in misiuni specifice a Presidentiei CEI ori
Troia protrivita;
 Structruiile CECCI in tariile membre CEI vor coopera active in promovarea si
organizarea CEI-SEF de activitati de piata a SEF la nivel national, organizarea sesiunelor
SEF, evenimente paralele si retele de receptii;



Sub nici o circumstanta se va intensifica cooperarea cu CECCI ce va atrage careva
obligatiuni financiare a Guvernelor Statelor MEmbre CEI ori Secretariatele CEI;

IV. Procedura elaborarii deciziei
Subiect prevederii Art.9 si 18 decizia in cadrul CEI sunt luate de acord comun ca lege
generala.
Consensul va fi inteles sa semnifice absenta a oricarei obiectii exprimat de un Stat Membru
si supus lui, constituind un obstacle in luarea deciziei in cauza.
Intrebari ce apar sub chestiuni de procedura va fi decis de o simpla majoritate a Statelor
Membre.
V. Semnarea Acorduriilor
Acordul CEI sa fie incheiat cu partea a treia si va fi semnat in favoarea CEI de Presidentia
CEI si de CEI-ESDG.
VI. Finantarea
Fiecare Stat Membru este responsabil pentru finantarea cheltuielelor proprii inrudit cu
activitatiile CEI.
Costuriile asumate pentru organizarea reuniunelor vor fi suportate de regula de tara gazda.
Statele Membre vor facilita implementarea programelor si proiectelor CEI prin contributii
financiare anuale la Cooperarea Fonduriilor CEI. Formula contributiei anuale, bugetul
annual si scala contributiilor a Fondului de Cooperare CEI va fi decis de Reuniunea MFA.
Pentru a facilita participarea a tuturor State Membre in CEI si asistenta evenimentelor
sponsorizate de CEI pot fi furnizate pentru acoperirea cheltuielelor calatoriei si acomodarii
prin Fondul de Solidaritate menajat de CEI-ES in conformitate cu Guidelines a Fondului de
Solidaritate aprobat de CNC.
VII. Drapelul si limba
30. Drapelul CEI reprezinta un teren albastru cu logoul oficial CEI in mijloc. Logoul CEI
consista din litere bloc „CEI” cu o transcriptie bloc : „Central European Initiative’,
inconjurat de un semicerc compus din 10 stele galbene.
31. Limba de lucru a CEI este Engleza. Documentele CEI sunt elaborate in Engleza. In caz
ca un participant intr-un eveniment CEI doreste sa foloseasca o alta limba, traducerea trebuie
sa fie furnizata de el.
VIII. A amenda CEI Guidelines
32. Orice amendament propus de un Stat Membru va fi examinat de CNC. Daca cad
deacord, CNC va inainta o recomandare la reuniunea Sefilor de Guvern pentru aprobare.
http://www.ceinet.org/download/CEI_Guidelines_2008_web_new.pdf

http://www.ceinet.org/main.php?pageID=13

