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DECIZIA CONSILIULUI
din 12 iulie 2002
de modificare a Protocolului privind Statutul Curții de Justiție a Comunităților Europene
(2002/653/CE)
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și,
în special, articolul 245 alineatul (2) al acestuia,
având în vedere cererea Curții de Justiție din 17 octombrie 2001,
având în vedere avizul Comisiei (1),
având în vedere avizul Parlamentului European (2),

„În cazul în care un acord privind un domeniu determinat,
încheiat de Consiliu cu unul sau mai multe state terțe, prevede
că acestea din urmă pot prezenta memorii sau observații scrise
în cazul în care o instanță a unui stat membru adresează Curții
o chestiune preliminară ce intră sub incidența domeniului de
aplicare al acordului, hotărârea instanței naționale referitoare la
o astfel de chestiune se notifică, de asemenea, statelor terțe
interesate care pot depune la Curte, în termen de două luni de
la data notificării, memorii sau observații scrise.”

întrucât:
Este necesar să se prevadă participarea statelor terțe la procedura
pronunțării hotărârilor preliminare în fața Curții de Justiție în
cazul în care un acord privind un domeniu determinat, încheiat
de către Consiliu cu unul sau mai multe state terțe, prevede că
acestea din urmă pot prezenta memorii sau observații scrise
atunci când o instanță națională adresează Curții o chestiune preliminară ce intră sub incidența domeniului de aplicare al
acordului,

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial
al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2002.
DECIDE:

Pentru Consiliu
Articolul 1
Următorul paragraf se adaugă articolul 20 din Protocolul privind
Statutul Curții de Justiție:

(1) Aviz emis în 22 februarie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
(2) Aviz emis în 14 mai 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).
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