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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach
w wydawaniu wiz krótkoterminowych

(2007/340/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. b) pkt i) oraz ii)
w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze
oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europej-
skiej umowę z Federacją Rosyjską o ułatwieniach
w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej oraz
Federacji Rosyjskiej.

(2) Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Euro-
pejskiej w dniu 25 maja 2006 r., z zastrzeżeniem możli-
wości jej zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie
z decyzją Rady z dnia 22 maja 2006 r.

(3) Umowa ta powinna zostać zatwierdzona.

(4) Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet
ds. Zarządzania Umową, który może przyjąć swój regu-
lamin wewnętrzny. Celowe jest wprowadzenie upro-
szczonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty
w tym przypadku.

(5) Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Zjednoczo-
nego Królestwa i Irlandii oraz Protokołem włączającym
dorobek Schengen w ramy Unii Europejskiej, Zjedno-
czone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjęciu
niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane
ani jej nie podlegają.

(6) Zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, załą-
czonym do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczest-
niczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym
nie jest nią związana ani jej nie podlega,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej
Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską
o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej
oraz Federacji Rosyjskiej.

Tekst umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji.
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Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art.
15 ust. 1 umowy (1).

Artykuł 3

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkow-
skich, reprezentuje Wspólnotę we wspólnym komitecie
ekspertów ustanowionym na mocy art. 13 umowy.

Artykuł 4

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów
dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z art. 13 ust. 4

umowy jest przyjmowane przez Komisję po konsultacji ze
specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę.

Artykuł 5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
B. ZYPRIES

Przewodniczący
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(1) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


