30.4.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 118/3

NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,
ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin
neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31
muuttamiseen
(2013/207/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 46 artiklan ja 48 artiklan yhdessä
sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä
marraskuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
2894/94 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:

(5)

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi näin ollen muutetta
va.

(6)

ETA:n sekakomiteassa esitettävän unionin kannan olisi
perustuttava tähän päätökseen liitettyyn päätösluonnok
seen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta
kanta yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan
erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan
tettuun muuttamiseen perustuu tähän päätökseen
luonnokseen ETA:n sekakomitean päätökseksi.

esitettävä
kuuluvilla
31 ehdo
liitettyyn

(1)

Euroopan talousalueesta tehty sopimus (2), jäljempänä
’ETA-sopimus’, tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta
1994.

(2)

ETA-sopimuksen 98 artiklan mukaan ETA:n sekakomitea
voi päättää muuttaa muun muassa ETA-sopimuksen pöy
täkirjaa 31.

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 sisältää erityiset määräyk
set ja järjestelyt, jotka koskevat yhteistyötä muilla kuin
neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 2013.

(3)

(4)

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen osapuolten väli
nen yhteistyö kattamaan varainhoitovuoden 2013 ylei
seen talousarvioon sisältyvistä budjettikohdista 04 01
04 08 ja 04 03 05 rahoitetut toimet.

(1) EYVL L 305, 30.11.1994, s. 6.
(2) EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

2 artikla

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
E. GILMORE
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ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o …/2013,
annettu …,
yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen
pöytäkirjan 31 muuttamisesta
Korvataan viittaukset vuoteen 2012 viittauksilla vuosiin 2012 ja
2013.

ETA:n SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen,
jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
viimeinen ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen
ilmoitus on tehty (*).

sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

2 artikla

On aiheellista laajentaa ETA-sopimuksen sopimuspuolten
yhteistyö kattamaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus, so
siaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ja toimenpi
teet siirtolaisten, mukaan lukien kolmansista maista tule
vat siirtolaiset, hyväksi.
ETA-sopimuksen pöytäkirja 31 olisi siten muutettava,
jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin toteuttaa 1 päi
västä tammikuuta 2013,

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.
3 artikla
Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETAosastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Muutetaan ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 5 artiklan
5 ja 12 kohta seuraavasti:

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean
sihteerit

(*) [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtio
säännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]

