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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Απριλίου 2007
για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής
(2007/340/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(4)

Η συμφωνία ιδρύει μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της
συμφωνίας, η οποία μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της
κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία υιοθέτησης της κοινοτικής θέσης στη συγκεκριμένη
περίπτωση.

(5)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου
Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την
ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία
δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και
συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην
εφαρμογή της.

(6)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η
Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης
και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην
εφαρμογή της,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 62 παράγραφος 2, στοιχείο β), υπό i) και ii) σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,
και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, συμφωνία με τη Ρωσική Συνομοσπονδία, για την
απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

(2)

Η συμφωνία υπογράφηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις 25 Μαΐου 2006, υπό την επιφύλαξη της
ενδεχόμενης συνάψεώς της σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου η οποία θεσπίσθηκε στις 22 Μαΐου 2006.

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής
Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για
τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
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Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της συμφωνίας (1).
Άρθρο 3
Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών
μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία ιδρύεται βάσει του άρθρου 13 της συμφωνίας.
Άρθρο 4
Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού της κανονισμού,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της συμφωνίας,

(1) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.
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υιοθετείται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την ειδική
επιτροπή που έχει ορίσει το Συμβούλιο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 2007.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
B. ZYPRIES

