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BESLUIT VAN DE RAAD
van 30 november 2009
betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van
Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf
(2009/901/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap, en met name op artikel 62, punt 2, onder b), i), juncto
artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, en artikel 300, lid 3,
eerste alinea,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europees Parlement (1),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap
met de Federatie van Saint Kitts en Nevis onderhandeld
over een overeenkomst inzake de vrijstelling van de vi
sumplicht voor kort verblijf („de overeenkomst”).
De overeenkomst werd namens de Gemeenschap onder
tekend op 28 mei 2009 en werd sindsdien voorlopig
toegepast, onder voorbehoud van sluiting ervan op een
later tijdstip, overeenkomstig Besluit 2009/483/EG van
de Raad (2).

(3)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd.

(4)

Bij de overeenkomst wordt een Gemengd Comité voor
het beheer van de overeenkomst opgericht, dat zijn eigen
reglement van orde moet vaststellen. Er dient een vereen
voudigde procedure te worden gevolgd voor de vaststel
ling van het standpunt van de Gemeenschap inzake de
vaststelling van dit reglement van orde.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol
betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en
Ierland, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de
Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, en onverminderd artikel 4 van
dat Protocol, nemen deze lidstaten niet deel aan de aan
neming van dit besluit en is het bijgevolg niet bindend
voor noch van toepassing in het Verenigd Koninkrijk en
Ierland,

(1) Advies van 20 oktober 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Pu
blicatieblad).
(2) PB L 169 van 30.6.2009, blz. 37.

BESLUIT:

Artikel 1
De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Fe
deratie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de
visumplicht voor kort verblijf (3) wordt hierbij namens de Ge
meenschap goedgekeurd.
Artikel 2
De voorzitter van de Raad verricht de in artikel 8, lid 1, van de
overeenkomst bedoelde kennisgeving (4).
Artikel 3
De Gemeenschap wordt vertegenwoordigd door de Commissie,
bijgestaan door deskundigen van de lidstaten, in het bij artikel 6
van de overeenkomst ingestelde gemengd comité van deskun
digen.
Artikel 4
In het gemengd comité van deskundigen zal het standpunt van
de Gemeenschap met betrekking tot de vaststelling van het
reglement van orde van het comité, zoals bepaald in artikel 6,
lid 4, van de overeenkomst, worden vertolkt door de Commis
sie, na raadpleging van een door de Raad aangewezen bijzonder
comité.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.
Voor de Raad
De voorzitster
B. ASK

(3) Zie voor de tekst van de overeenkomst PB L 169 van 30.6.2009,
blz. 38.
(4) De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het
secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese
Unie worden bekendgemaakt.

