
AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG

139/2006 HATÁROZATA

(2006. október 27.)

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás a négy alapszabadságon kívül eső egyes
területeken folytatott együttműködésről szóló 31. jegyzőkönyve módosításáról

AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG,

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

mivel:

(1) A megállapodás 31. jegyzőkönyvét a 2004 június 8-i 90/2004 EGT-vegyesbizottsági határozat (1)
módosította.

(2) Az 1996. október 28-i 56/96 EGT-vegyesbizottsági határozat (2) kiterjesztette a megállapodás szerződő
felei közötti együttműködést azáltal, hogy az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (Eures) hálózatát
belefoglalta a megállapodás 31. jegyzőkönyvébe.

(3) Liechtenstein eredetileg fenntartotta azt a jogát, hogy az Euresben való részvételét a megállapodás 15.
jegyzőkönyvének megfelelően a személyek szabad mozgása területén hozott átmeneti intézkedések
közös felülvizsgálatának eredményétől teszi függővé.

(4) E közös felülvizsgálat alapján az 1999. december 17-i 191/1999 EGT-vegyesbizottsági határozat (3)
Liechtenstein vonatkozásában új szektorális kiigazításokat vezetett be a megállapodás V. és
VIII. mellékletében, amelyek a liechtensteini lakóhelyszerzésre korlátozódnak.

(5) A Liechtenstein Euresben való részvételére vonatkozó fenntartást a továbbiakban nem kell alkalmazni.

(6) Ennek következtében a megállapodás 31. jegyzőkönyvét módosítani kell annak érdekében, hogy
Liechtenstein Euresben való részvétele 2007. január 1-jei kezdettel lehetővé váljon,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 31. jegyzőkönyve 15. cikke (4) bekezdésének helyébe a következő lép:

„4. Az (1)-(3) bekezdés Liechtensteinre 2007. január 1-jétől alkalmazandó.”
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2. cikk

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

Ezt a rendeletet 2007. január 1-étől kell alkalmazni.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében, illetve EGT-kiegészítésében
közzé kell tenni.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 27-én.

az EGT-Vegyesbizottság részéről

az elnök

Oda Helen SLETNES

L 366/86 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.21.

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


