УГОДА
між Урядом України та Урядом Естонської Республіки про створення міжурядової українсько-естонської Комісії з торгово-економічного і науково-технічного співробітництва 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 06.07.93 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 06.07.93 р.
Уряд України і Уряд Естонської Республіки, далі "Сторони", з метою подальшого зміцнення дружніх відносин між двома країнами, прагнучи до розвитку торгово-економічного і науково-технічного співробітництва на основі рівноправності, взаємної вигоди і норм міжнародного права, а також 
з метою сприяння реалізації Угоди між Урядами двох країн про торгово-економічне співробітництво, яка була підписана в м. Таллінн 26 травня 1992 року, домовились таке: 
Стаття 1 
Уряд України і Уряд Естонської Республіки створюють міжурядову українсько-естонську Комісію з торгово-економічного і науково-технічного співробітництва, далі іменується "Комісією". 
Стаття 2 
Основними завданнями зазначеної Комісії є: 
обговорення основних напрямів і принципів торгово-економічного і науково-технічного співробітництва, що сприяють подальшому розвитку режиму, найбільш сприятливого для нації; 
обмін інформацією й оцінка ходу виконання Угоди про торгово-економічне співробітництво з розглядом ключових питань торгово-економічних зв'язків з метою виявлення перешкод, що заважають їхньому вирішенню; 
проведення консультацій з питань економічної політики кожної з країн, адаптації їхньої економіки до загальноєвропейських інтеграційних процесів політики розвитку інфраструктури, зовнішньоекономічної і фінансової політики; 
розгляд питань, що відносяться до тлумачення і застосування Угоди між Урядами двох країн; 
внесення пропозицій про доповнення і зміни в міжурядову Угоду двох країн про торгово-економічне співробітництво; 
допомога в складанні угод і договорів, що сприяють розвиткові двостороннього економічного співробітництва. 
Стаття 3 
Комісія складається з української та естонської частин. Комісія проводить свої засідання не рідше одного разу на рік по черзі в Україні і в Естонській Республіці, під головуванням приймаючої Сторони. Строки проведення засідань погодяться Сторонами не пізніше, ніж за місяць до дати проведення засідання. 
Комісія для розгляду визначених питань може створювати підкомісії, робочі групи, з визначенням їх компетенції, завдань і строків дії. 
З ініціативи кожної зі Сторін можна скликати позачергове засідання Комісії. 
Робоча мова засідань Комісії - російська. 
Стаття 4 
Порядок денний засідань Комісії узгоджується представниками Сторін не пізніше, ніж за місяць до дати проведення засідання. У випадку необхідності, за згодою представників Сторін, до порядку денного можуть бути включені заздалегідь не узгоджені, термінові питання. 
Стаття 5 
У період між засіданнями Комісії, питання двостороннього співробітництва узгоджуються представниками Сторін у робочому порядку. 
Стаття 6 
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишатиметься чинною доти, доки одна із Сторін не повідомить у письмовій формі, не пізніше ніж за шість місяців, про своє бажання припинити дію Угоди. 
Здійснено в м. Таллінні 6 липня 1993 року в двох примірниках російською мовою. 
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