
II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 27 marca 2006 r.

w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską
a Radą Ministrów Republiki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

(2006/716/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300
ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 5 czerwca 2003 r. Rada upoważniła Komisję do
rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w sprawie
zastąpienia pewnych postanowień obecnie obowiązują-
cych umów dwustronnych umową wspólnotową.

(2) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty umowę
z Republiką Albanii dotyczącą pewnych aspektów usług
lotniczych (zwaną dalej „Umową”) zgodnie
z mechanizmami i wytycznymi zawartymi
w Załączniku do decyzji Rady upoważniającej Komisję
do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi
w sprawie zastąpienia pewnych postanowień obecnie
obowiązujących umów dwustronnych umową wspólno-
tową.

(3) Umowa powinna zostać podpisana i stosowana tymcza-
sowo, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym
terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie
Umowy między Wspólnotą Europejską a Radą Ministrów Repu-

bliki Albanii dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych,
z zastrzeżeniem decyzji Rady w sprawie zawarcia tej Umowy.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania
Umowy w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jej zawarcia.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie Umowa jest stosowana tymczasowo
od pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu,
w którym Strony dokonały wzajemnej notyfikacji zakończenia
niezbędnych w tym celu procedur.

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
dokonania notyfikacji przewidzianej w art. 8 ust. 2 Umowy.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 marca 2006 r.

W imieniu Rady
H. GORBACH

Przewodniczący
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