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TARYBOS SPRENDIMAS
2009 m. lapkričio 30 d.
dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo
sudarymo
(2009/899/EB)
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62
straipsnio 2 punkto b papunkčio i punktą, kartu su jos 300
straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu bei 300
straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis
Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl
trumpalaikio bevizio režimo sudarymo (3) patvirtinamas Bend
rijos vardu.

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,
2 straipsnis
atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 8 straipsnio 1 dalyje
numatytą pranešimą (4).

kadangi:
(1)

Komisija Europos bendrijos vardu derėjosi dėl Susitarimo
su Mauricijaus Respublika dėl trumpalaikio bevizio
režimo (toliau – susitarimas).

(2)

Pagal Tarybos sprendimą 2009/480/EB (2) susitarimas
buvo pasirašytas Bendrijos vardu 2009 m. gegužės
28 d. ir buvo laikinai taikomas nuo tos dienos su sąlyga,
kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo
komitetas, kuris turėtų patvirtinti savo darbo tvarkos
taisykles. Tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos
pozicijos dėl tų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo
priėmimo procedūrą.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozi
cijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos
bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei neda
rant poveikio minėto protokolo 4 straipsniui, šios vals
tybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo
jo laikytis ir jis nėra joms taikytinas,

(1) 2009 m. spalio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidi
nyje).
(2) OL L 169, 2009 6 30, p. 16.

3 straipsnis
Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bend
rijai susitarimo 6 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų
komitete.
4 straipsnis
Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komi
tetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją
dėl pastarojo komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip
reikalaujama pagal susitarimo 6 straipsnio 4 dalį.
5 straipsnis
Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
B. ASK

(3) Susitarimo tekstas: žr. OL L 169, 2009 6 30, p. 17.
(4) Susitarimo įsigaliojimo datą Tarybos generalinis sekretoriatas
paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

