
DECYZJA RADY 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie 
zniesienia wiz krótkoterminowych 

(2009/896/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europej
skiej umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą 
i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 
(zwaną dalej „umową”). 

(2) Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty w dniu 
28 maja 2009 r. oraz była tymczasowo stosowana od 
tego dnia, z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia 
w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją Rady 
2009/478/WE ( 2 ). 

(3) Umowę tę należy zatwierdzić. 

(4) Na mocy umowy ustanawia się Wspólny Komitet ds. 
Zarządzania Umową, który powinien przyjąć swój regu
lamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowadzenie uprosz
czonej procedury ustalania stanowiska Wspólnoty doty
czącego przyjęcia tego regulaminu wewnętrznego. 

(5) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska 
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Trak
tatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 
tego Protokołu, te państwa członkowskie nie uczestniczą 
w przyjęciu niniejszej decyzji i nie są nią związane ani 
nie podlegają jej stosowaniu, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Umowa między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych ( 3 ) zostaje niniej
szym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej w art. 
8 ust. 1 umowy ( 4 ). 

Artykuł 3 

Wspólnotę reprezentuje Komisja, przy wsparciu ekspertów 
z państw członkowskich, we wspólnym komitecie ekspertów 
ustanowionym na mocy art. 6 umowy. 

Artykuł 4 

Stanowisko Wspólnoty we wspólnym komitecie ekspertów 
dotyczące przyjęcia jego regulaminu zgodnie z wymogami art. 
6 ust. 4 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze 
specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

B. ASK 
Przewodniczący

PL L 321/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.12.2009 

( 1 ) Opinia z dnia 20 października 2009 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 1. 

( 3 ) Tekst umowy znajduje się w Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 3. 
( 4 ) Termin wejścia w życie umowy zostanie opublikowany w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


