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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 27 lutego 2006 r.

dotycząca podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
o współpracy w dziedzinie statystyki

(2006/233/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 285 w związku z art. 300 ust. 2
zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 20 lipca 2000 r. Rada upoważniła Komisję do
podjęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską dotyczą-
cych umowy o współpracy w dziedzinie statystyki.

(2) Zgodnie z decyzją Rady z dnia 26 października 2004 r.
oraz z zastrzeżeniem jej zawarcia w terminie później-
szym, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty
Europejskiej w dniu 26 października 2004 r.

(3) Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki zostaje niniej-
szym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Wspólnota jest reprezentowana we Wspólnym Komitecie usta-
nowionym na podstawie art. 3 Umowy przez Komisję
wspieraną przez przedstawicieli Państw Członkowskich.

W sprawach dotyczących wkładu finansowego Szwajcarii oraz
znacznych odstępstw dotyczących rozszerzenia aktów ustawo-
dawstwa wspólnotowego o Szwajcarię, stanowisko zajęte przez
Wspólnotę w odniesieniu do decyzji Wspólnego Komitetu
zostanie przyjęte przez Radę stanowiącą większością kwalifi-
kowaną na wniosek Komisji. W przypadku wszelkich innych
decyzji Wspólnego Komitetu oraz zaleceń, stanowisko Wspól-
noty zostanie przyjęte przez Komisję.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady dokona, w imieniu Wspólnoty Europej-
skiej, powiadomienia przewidzianego w art. 13 Umowy (2).

Artykuł 4

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, 27 lutego 2006

W imieniu Rady
U. PLASSNIK

Przewodnicząca

28.3.2006 L 90/1Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL

(1) Opinia wydana 14 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


