EL

L 265/24

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9.10.2009

ΙΙ
(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 8ης Νοεμβρίου 2005
για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών
(2009/741/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, στις 5 Ιουνίου
2003, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκει
μένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστά
μενων διμερών συμφωνιών από κοινοτική συμφωνία.
Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας,
συμφωνία με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με
ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με
τους μηχανισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που περι
λαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης με την οποία το
Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγ
ματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν
ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών
από κοινοτική συμφωνία.
Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης μεταγενέστερης σύναψής
της, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή θα πρέ
πει να υπογραφεί και να εφαρμοσθεί προσωρινά,

των αεροπορικών υπηρεσιών, εγκρίνεται, εξ ονόματος της Κοινότη
τας, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου για τη
σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 2
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα
πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοι
νότητας, τη συμφωνία, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης συνά
ψεώς της.
Άρθρο 3
Η συμφωνία, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, εφαρμόζεται
προσωρινά από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται
της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει
εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των προς τούτο αναγκαίων διαδικα
σιών.
Άρθρο 4
Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοι
νοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της συμ
φωνίας.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2005.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1
Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
G. BROWN

