
II

(Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. december 22.)

az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága
képviseletében a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött,
kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai Közösség és a Palesztin Nemzeti
Hatóság közötti ideiglenes társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról szóló

megállapodás megkötéséről

(2005/4/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 133. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első
mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Ciszjor-
dánia és a Gázai övezet Palesztin Nemzeti Hatósága (a
továbbiakban Palesztin Hatóság) képviseletében a
Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) közötti kereske-
delemről és együttműködésről, 1997. július 1-je óta
hatályban lévő euro-mediterrán ideiglenes társulási megál-
lapodás (1) (a továbbiakban ideiglenes társulási megálla-
podás) 12. cikke értelmében a Közösség és a Palesztin
Hatóság fokozatosan növekvő mértékű liberalizációt
valósít meg többek között a mezőgazdasági termékek
egymással folytatott kereskedelme vonatkozásában. Ezen
túlmenően, a 14. cikk értelmében 1999. január 1-jétől a
Közösség és a Palesztin Hatóság megvizsgálja a helyzetet
annak meghatározása céljából, hogy a Közösségnek és a
Palesztin Hatóságnak 2000. január 1-jétől a 12. cikkben
kitűzött célokkal összhangban milyen liberalizációs intéz-
kedéseket kell alkalmaznia.

(2) A Bizottság a Közösség nevében az ideiglenes társulási
megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyve felváltásának céljából
levélváltás formájában megállapodást dolgozott ki.

(3) Az e határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket
a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlá-
sára vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999.
június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (2) össz-
hangban kell elfogadni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség, valamint Ciszjordánia és a Gázai övezet
Palesztin Nemzeti Hatósága képviseletében a Palesztin Felszaba-
dítási Szervezet (PFSZ) között levélváltás formájában létrejött,
kölcsönös liberalizációs intézkedésekről, valamint az Európai
Közösség és a Palesztin Nemzeti Hatóság közötti ideiglenes
társulási megállapodás 1. és 2. jegyzőkönyvének felváltásáról
szóló megállapodás jóváhagyásra kerül a Közösség részéről.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

Az 1. és 2. jegyzőkönyv végrehajtásához szükséges intézkedé-
seket a 3. cikkben meghatározott eljárással összhangban kell
megállapítani.
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3. cikk

(1) A Bizottságot a piac közös szervezéséről szóló rendeletek
megfelelő rendelkezései által létrehozott bizottságok, vagy a
Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i
2913/92/EK tanácsi rendelet (1) 248a. cikkével létrehozott
Vámkódex Bizottság segítik.

(2) Amennyiben e cikkre történik utalás, az 1999/468/EK
határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megál-
lapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottságok elfogadják saját eljárási szabályzatukat.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podás aláírására a Közösség nevében jogosult személyt.

Kelt Brüsszelben, 2004. december 22-én.

a Tanács részéről
az elnök

C. VEERMAN
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(1) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 60/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 9., 2004.1.15., 8. o.) módosított rendelet.


