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PADOMES LĒMUMS
(2009. gada 30. novembris)
par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu
atcelšanu
(2009/899/EK)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā
62. panta 2. punkta b) apakšpunkta i) punktu saistībā ar
300. panta 2. punkta pirmās daļas pirmo teikumu un
300. panta 3. punkta pirmo daļu,
ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Kopienas vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas
Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcel
šanu (3).
2. pants
Padomes priekšsēdētājs sniedz nolīguma 8. panta 1. punktā
minēto paziņojumu (4).

tā kā:
3. pants
(1)

Komisija Eiropas Kopienas vārdā ir veikusi sarunas par
nolīgumu ar Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu
atcelšanu (turpmāk “nolīgums”).

(2)

Ņemot vērā tā noslēgšanu, šis nolīgums Kopienas vārdā
tika parakstīts 2009. gada 28. maijā un to provizoriski
piemēro no minētā datuma saskaņā ar Padomes Lēmumu
2009/480/EK (2).

(3)

Nolīgums būtu jāapstiprina.

(4)

Nolīguma pārvaldei ar šo nolīgumu izveido Apvienoto
komiteju, kurai būtu jāpieņem savs reglaments. Šā regla
menta pieņemšanai ir lietderīgi paredzēt vienkāršotu
procedūru Kopienas nostājas izstrādāšanai.

(5)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā par Apvienotās
Karalistes un Īrijas nostāju, kas pievienots Līgumam par
Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas
līgumam, un neskarot minētā protokola 4. pantu, šīs
dalībvalstis nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un tā
noteikumi tām nav saistoši un nav jāpiemēro,

(1) 2009. gada 20. oktobra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publi
cēts).
(2) OV L 169, 30.6.2009., 16. lpp.

Komisija, kam palīdz dalībvalstu eksperti, pārstāv Kopienu
Apvienotajā ekspertu komitejā, kas izveidota ar nolīguma
6. pantu.
4. pants
Kopienas nostāju Apvienotajā ekspertu komitejā attiecībā uz tās
reglamenta pieņemšanu, kā to prasa nolīguma 6. panta
4. punkts, pieņem Komisija pēc apspriešanās ar īpašu komiteju,
ko izraudzījusies Padome.
5. pants
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2009. gada 30. novembrī
Padomes vārdā –
priekšsēdētāja
B. ASK

(3) Nolīguma tekstu skatīt OV L 169, 30.6.2009., 17. lpp.
(4) Šā nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts
publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

