EL

8.12.2009
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L 321/41

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 30ής Νοεμβρίου 2009
για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου
σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή
(2009/899/ΕΚ)
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) (i), σε συνδυασμό με το
άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και το
άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρα
τίας του Μαυρίκιου σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση
θεώρησης για βραχεία διαμονή (3) εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοι
νότητας.
Άρθρο 2
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της συμφωνίας (4).

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η Επιτροπή
Κοινότητας
σχετικά με
για βραχεία

διαπραγματεύθηκε εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής
συμφωνία με τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου
την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης
διαμονή («συμφωνία»).

(2)

Η συμφωνία υπογράφηκε εξ ονόματος της Κοινότητας στις
28.5.2009, και έκτοτε εφαρμόστηκε προσωρινά, με την επι
φύλαξη της σύναψής της σε μεταγενέστερη ημερομηνία,
σύμφωνα με την απόφαση 2009/480/ΕΚ (2) του Συμβου
λίου.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(4)

Η συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μεικτής επιτροπής για τη
διαχείριση της συμφωνίας, η οποία θεσπίζει τον εσωτερικό
της κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη
διαδικασία για την υιοθέτηση της κοινοτικής θέσης για τη
θέσπιση του ανωτέρω κανονισμού.

(5)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη
θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που επι
συνάπτεται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με
την επιφύλαξη του άρθρου 4 αυτού, τα κράτη μέλη αυτά
δεν συμμετέχουν στην έκδοση της παρούσας απόφασης και
δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή
της,

(1) Γνώμη της 20.10.2009 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην EE).
(2) EE L 169 της 30.6.2009, σ. 16.

Άρθρο 3
Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών
μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή εμπειρογνω
μόνων που συγκροτείται βάσει του άρθρου 6 της συμφωνίας.
Άρθρο 4
Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρο
γνωμόνων όσον αφορά την υιοθέτηση του εσωτερικού κανονισμού
της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της συμφωνίας
εγκρίνεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με ειδική επι
τροπή η οποία διορίζεται από το Συμβούλιο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
B. ASK

(3) Η συμφωνία βρίσκεται στην ΕΕ L 169 της 30.6.2009, σ. 17.
(4) Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επί
σημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίου.

