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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. május 10.)

az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti együttműködési megállapodásnak az Európai
Közösség nevében történő megkötéséről

(2005/398/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 71., 137., 149., 150., 151., 152., 156., 159., 161.
és 175. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének
második mondatával és a 300. cikk (3) bekezdésének első albe-
kezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Közösségnek az a szándéka, hogy erősítse az Andor-
rával meglévő kapcsolatokat, amelyeket a vámuniót létre-
hozó, 1990. június 28-án Luxembourgban aláírt megál-
lapodás szabályoz.

(2) A Tanács 1997. február 24-i felhatalmazását követően a
Bizottság lezárta az Andorrával több területre kiterjedő
együttműködésről folytatott tárgyalásokat.

(3) A 2004. október 25–26-i Európai Tanács határozatának
megfelelően, és a későbbi időpontban történő megköté-
sére is figyelemmel, a megállapodást az Európai Közösség
nevében 2004. november 15-én aláírták.

(4) Bizonyos feladatokat a megállapodással létrehozott
együttműködési bizottsághoz rendeltek. E feladatoknak
a Közösség nevében történő végrehajtására a Bizottságot
kell feljogosítani.

(5) Az együttműködési megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és az Andorrai Hercegség közötti együtt-
működési megállapodás jóváhagyásra kerül az Európai Közösség
részéről.

A megállapodás szövege e határozat mellékletét képezi.

2. cikk

A megállapodás 14. cikkében előírt értesítést a Közösség
nevében a Tanács elnöke teszi meg (2).
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(1) 2005. február 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) A megállapodás hatálybalépésének időpontját a Tanács Főtitkársága
hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.



3. cikk

(1) A Közösséget a megállapodás 9. cikkével létrehozott együttműködési bizottságban a Bizottság képvi-
seli, a tagállamok képviselőinek segítségével.

(2) Az együttműködési bizottságban a határozatokra vonatkozó közösségi álláspontot a Bizottság hatá-
rozza meg, a tagállamok képviselőivel folytatott megbeszélést követően.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 10-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. KRECKÉ
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