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)OilII CONFERENCIA DE PRESIDENTES

de las Regiones Ulttaperiféricas de la Unión Europea

)OilIIèMC CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

des Régions Ultrapéripheriques de I'Union européenne

)OüII CONFERÊNCIA DOS PRESIDENTES

ES 
das Regiões Uluaperifédcas da União Eutopeias

Los Presidentes de las Regiones Ulttaperifédcas, reunidos en Las Palmas de Gran Canana el 22 de

noviembre de 2018, bajo la presidencia de D. Fernando Ctavijo Batlle, Presidente de Canadas, han

âprobado los siguientes documentos:

. EI mandato al Comité de Seguimiento p^t el pedodo 2018-2019

. El âcuerdo sobre la página web de la Conferencia.

FR

Les Présidents des Régions Ulttapériphériques, réunis à Las Palmas de Gran Canana le 22 novembre
2018, sous la présidence de Nlonsieur Femando CL\VIJO BÀTLLE, Président des Canades, ont
adopté les documents süvants :

o Le mandat au Comité de Suivi pour la période 2018-2019

o L'accord sur le site web de la Conférence.

PT

Os Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, reunidos em Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de

novembro de 201 8, sob Presidência de Fernando Clavijo Batlle, Presidente das Canárias, aprovaram
os documentos seguintes:

. O mandato do Comité de Àcompanhamento para o período 2018-2079

. O acordo sobre o sítio web da Confetência.
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)OüII CONFERÊNCIA DE PRESIDENTES
Das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia

Las Palmas de Gran Canaiar22-23 de novembro de 2018

MANDATO AO COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO

A XXIII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperifericas, reunida em Las Palmas

de Gran Canaria, a22 e 23 de novembro de 2018, sob Presidência de Fernando Clavijo

Batlle, Presidente de Canárias, mandata o Comité de Acompanhamento, para além das

missões que lhe são confiados pelo Protocolo de Cooperação, para:

o Continuar a defesa do estatuto da ultraperiferia nas negociações em curso
sobte as propostas legislativâs e orçamentais da UE no pós 2020 de forrna a

asseguraÍ a plena aplicação das disposições do anigo 349 do TFUE.
o Continu^ï a acompanhat a implementação da Comunicação da Comissão

Europeia sobre as RUP, de 24 de outubro de 2017, em linha com as

orientações do Memorando conjunto das RUP, de 31 de março de 2077.
o Apresentar diferentes opções visando conferir rüna peÍsonalidade iuríüca à

Conferência que lhe permita rcfotçar a sua capacidade técnica e financeira.

o Âssegurar a visibilidade da Conferência de Presidentes, a difusão das suas

atividades e a gestão da sua produção documental, através do sítio internet
desenvoh'ido para esse efeito: www.cp-rup.com.

o Coorden^ï, em patcena com â Comissão Europeia, as ações específi.cas p^Í^ 
^sRUP, no quadro do programa LIFE, que visem 

^tenu^t 
os efeitos das alterações

climáticas.

r Cooperar com a Comissão Europeia na organtzação do próximo Fórum da
Ultrapedferia

o Âssegurar a coordenação das redes de cooperação técnica das RUp com o
Comité de Acompanhamento e impulsionaÍ os seus trabalhos.
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)OilII CONFERÊNCIÂ DE PRESIDENTES
Das Regiões Ulttaperiféricas da União Europeia

Las Palmas de Gran Canaria, 22-23 de novembro de 2018

ACORDO DOS PRESIDENTES

A XXIII Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, reunida em Las Palmas

de Gran Canari4 a22 e 23 de novembro de 2018, sob Presidência de Femando Clavijo

Batlle, Presidente de Canarias, compromete-se, com o objetivo de difundir as suas

atividades e gerir a sua produção documental, a perenizar e desenvolver a ferramenta de

comunicação institucional criada e apresentada pelo Governo de Canárias (www. cp-

rup.com).

Âssim, cada presidência totativa da Conferência procederâ à auaJiztção regular deste

sítio web e assegurará os custos da sua manutenção.


