
A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. február 15.)

az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, ezen
államoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési
Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének módjáról szóló megállapodásnak a

Közösség nevében történő aláírásáról és a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

(2007/512/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 62. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és 66.
cikkére, a 300. cikk (2) bekezdése első albekezdésének első
mondatával összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való
Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai
Ügynökség felállításáról szóló, 2004. október 26-i
2007/2004/EK tanácsi rendelet (1) 21. cikkének (3)
bekezdése kimondja, hogy a schengeni vívmányok végre-
hajtásához, alkalmazásához és fejlesztéséhez társult
országok részt vesznek az Ügynökség munkájában. Rész-
vételük módját a Közösség és ezen országok között
megkötendő külön megállapodások szabályozzák.

(2) A 2004. október 7-én kapott felhatalmazása alapján a
Bizottság lezárta az Izlandi Köztársasággal és a Norvég
Királysággal folytatott tárgyalásokat egy olyan megállapo-
dásról, amely meghatározza ezen államoknak az Európai
Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttmű-
ködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökségben való
részvételének módját.

(3) A 2005. május 18-án parafált megállapodást, annak
későbbi időpontban történő megkötésére figyelemmel
alá kell írni és az ahhoz csatolt közös nyilatkozatot
jóvá kell hagyni. A megállapodást ideiglenesen alkalmazni
kell.

(4) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyze-
téről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban
Dánia nem vesz részt e határozat Tanács által történő

elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása rá
nézve nem kötelező. Mivel e határozat az Európai Közös-
séget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének
rendelkezései szerinti schengeni vívmányokra épül, az
említett jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia az
e határozat elfogadásától számított hat hónapon belül
dönt arról, hogy nemzeti jogában végrehajtja-e azt.

(5) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezé-
seinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben az Egyesült
Királyság nem vesz részt a Nagy-Britannia és Észak-Íror-
szág Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes
rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó
kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi
határozatnak (2) megfelelően. Az Egyesült Királyság nem
vesz részt ennek elfogadásában, és a határozat vagy
annak alkalmazása rá nézve nem kötelező.

(6) E határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezé-
seinek továbbfejlesztését jelenti, amelyekben Írország az
Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezé-
seinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéré-
séről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi
határozatnak (3) megfelelően nem vesz részt. Írország
nem vesz részt a határozat elfogadásában, és a határozat
vagy annak alkalmazása rá nézve nem kötelező,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség, valamint az Izlandi Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, ezen államoknak az Európai Unió
Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igaz-
gatásért Felelős Európai Ügynökségben való részvételének
módjáról szóló megállapodásnak a Közösség nevében történő
aláírása és a megállapodáshoz csatolt közös nyilatkozat a
Közösség nevében jóváhagyásra kerül, figyelemmel a megálla-
podás megkötésére.

A megállapodás és a közös nyilatkozat szövegét csatolták e
határozathoz.

HU2007.7.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 188/17

(1) HL L 349., 2004.11.25., 1. o.
(2) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
(3) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.



2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak a Közösség nevében történő aláírására
jogosult személy(eke)t, figyelemmel a megállapodás megkötésére.

3. cikk

A megállapodást – annak 9. cikke (2) bekezdésével összhangban – a megkötéséhez szükséges formális
eljárások befejezéséig ideiglenesen alkalmazni kell (1).

Kelt Brüsszelben, 2007. február 15-én.

a Tanács részéről
az elnök

W. SCHÄUBLE

HUL 188/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.20.

(1) A megállapodás aláírásának időpontját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


