
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG 39/2006 HATÁROZATA

(2006. március 10.)

az EGT-megállapodásnak egyes, a négy alapszabadságon kívül eső területeken folytatott
együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 86. és 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2005. március 11-i 43/2005 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program
létrehozásáról (2001–2005) szóló, 2000. december 20-i 2001/51/EK tanácsi határozatot (2) a 2001.
június 19-i 88/2001 EGT-vegyesbizottsági határozat (3) beillesztette a megállapodáshoz csatolt 31.
jegyzőkönyvbe.

(3) Indokolt kiterjeszteni a megállapodás szerződő felei közötti együttműködést a nemek közötti egyen-
lőségre vonatkozó közösségi keretstratégiához kapcsolódó cselekvési program létrehozásáról szóló
2001/51/EK tanácsi határozat és a nemek közötti egyenlőség területén európai szinten tevékenykedő
szervezetek támogatását célzó közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló 848/2004/EK hatá-
rozat módosításáról szóló, 2005. szeptember 7-i 1554/2005/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozatra (4).

(4) Ezért a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy a kibővített együtt-
működés 2006. január 1-jén kezdődő hatállyal lehetővé váljon.

(5) Az 1554/2005/EK határozat beillesztése a megállapodás 31. jegyzőkönyvébe kizárólag a 2001/51/EK
tanácsi határozat vonatkozásában bír jelentőséggel,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 5. cikke (8) bekezdésének negyedik francia bekezdése (2001/51/EK
tanácsi határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„, az alábbi módosítással:

— 32005 D 1554: Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 1554/2005/EK határozata
(HL L 255., 2005.9.30., 9. o.).”

2. cikk

Ez a határozat a megállapodás 103. cikkének (1) bekezdése értelmében az EGT-Vegyesbizottság utolsó
értesítését követő napon lép hatályba (*).

Ezt a határozatot 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

HU2006.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 147/61

(1) HL L 198., 2005.7.28., 45. o.
(2) HL L 17., 2001.1.19., 22. o.
(3) HL L 238., 2001.9.6., 43. o.
(4) HL L 255., 2005.9.30., 9. o.
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.



3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. március 10-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről
az elnök

R. WRIGHT

HUL 147/62 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.6.1.


