
A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. március 3.)

az Európai Közösség és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély
nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről

(2005/372/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és
különösen annak 63. cikke (3) bekezdése b) pontjára, a
300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének második
mondatával és a 300. cikk (3) bekezdése első albekezdésével
összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Bizottság tárgyalásokat folytatott az Európai Közösség
nevében a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársa-
sággal az engedély nélkül tartózkodó személyek visz-
szafogadásáról szóló megállapodásról.

(2) E megállapodás aláírására az Európai Közösség nevében
2004. június 4-én, megkötésének esetleges későbbi
időpontjára is figyelemmel, 2003. november 25-i
határozatnak megfelelően került sor.

(3) Ezt a megállapodást jóvá kell hagyni.

(4) A megállapodással létrejön egy visszafogadási vegyes
bizottság, amely joghatással bíró határozatokat hozhat
egyes technikai kérdések vonatkozásában. Helyénvaló
tehát megállapítani az ilyen esetekre vonatkozó közös-
ségi álláspont kialakítására irányuló egyszerűsített eljá-
rást.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült
Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv
3. cikkének megfelelően, az Egyesült Királyság bejelen-
tette az e határozat elfogadásában és végrehajtásában való
részvételre irányuló szándékát.

(6) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült
Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és
2. cikkének megfelelően, valamint az említett jegyző-
könyv 4. cikkének sérelme nélkül, Írország nem vesz
részt e határozat elfogadásában, és annak végrehajtása
nem kötelezi.

(7) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a Dánia
helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének meg-
felelően, Dánia nem vesz részt e határozat elfogadásában,
és annak végrehajtása nem kötelezi,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Közösség jóváhagyja az Európai Közösség és a Srí Lanka
Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély
nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megál-
lapodást, valamint az ehhez csatolt nyilatkozatokat.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A megállapodás 21. cikke (2) bekezdésében meghatározott
értesítést a Tanács elnöke küldi meg.

3. cikk

A megállapodás 17. cikke szerint létrehozott visszafogadási
vegyes bizottságban a Közösséget a tagállami szakértők
segítségével a Bizottság képviseli.
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4. cikk

A Bizottság alakítja ki — a megállapodás 17. cikke (5) bekez-
désében előírtak szerint — a Közösségnek a visszafogadási
vegyes bizottság keretében képviselendő álláspontját az eljárási
szabályzat elfogadására vonatkozóan a Tanács által kijelölt
különbizottsággal folytatott konzultációt követően.

A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel
határoz a visszafogadási vegyes bizottságban meghozandó
minden egyéb döntés vonatkozásában a Közösség álláspont-
járól.

5. cikk

E határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell
hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2005. március 3-án.

a Tanács részéről
az elnök

F. BILTGEN
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