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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2007. szeptember 28.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, az audiovizuális területen, a Svájci
Államszövetségnek a MEDIA 2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek

meghatározásáról szóló megállapodás és záróokmány aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról

(2007/745/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 150. cikke (4) bekezdésére és 157. cikke (3)
bekezdésére, a 300. cikk (2) bekezdésének első mondatával
összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az európai audiovizuális ágazatot támogató program
(MEDIA 2007) végrehajtásáról szóló, 2006. november
15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi hatá-
rozat (1), és különösen annak 8. cikke úgy rendelkezik,
hogy kiegészítő előirányzatok alapján, illetve olyan eljárá-
sokkal összhangban, amelyekről az érdekelt feleknek meg
kell állapodniuk, e program nyitva áll az Európa Tanács
határokon átnyúló televíziózásról szóló egyezményében
részes, az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-tagor-
szágoktól, valamint az Európai Unióhoz csatlakozni
kívánó tagjelölt országoktól eltérő más országok részvé-
telére.

(2) A Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Európai
Közösség nevében eljárva tárgyalást folytasson egy olyan
megállapodásról, amely lehetővé teszi a Svájci Államszö-
vetség részvételét a MEDIA 2007 közösségi programban,

valamint egy ehhez a megállapodáshoz tartozó záróok-
mányról.

(3) A tárgyalások 2007. július 2-án egy, az Európai Közösség
és a Svájci Államszövetség közötti, az audiovizuális terü-
leten, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA 2007 közös-
ségi programban való részvétele feltételeinek meghatáro-
zásáról szóló megállapodástervezet (a továbbiakban: a
megállapodás) és záróokmány parafálásával zárultak le.

(4) A megállapodás 13. cikke előírja a megállapodás 2007.
szeptember 1-jétől kezdődő ideiglenes alkalmazását.

(5) A későbbi időpontban történő megkötésre is figye-
lemmel, a megállapodást és a záróokmányt alá kell írni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, az
audiovizuális területen, a Svájci Államszövetségnek a MEDIA
2007 közösségi programban való részvétele feltételeinek
meghatározásáról szóló megállapodásnak (a továbbiakban: a
megállapodás) és a záróokmánynak a Közösség nevében történő
aláírása jóváhagyásra kerül, a megállapodás megkötésére is figye-
lemmel.
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A megállapodás és a záróokmány szövege e határozat mellék-
letét képezi.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podás és a záróokmány aláírására az Európai Közösség nevében
jogosult személy(eke)t, a megállapodás megkötésére is figye-
lemmel.

3. cikk

A megállapodást 2007. szeptember 1-jétől ideiglenesen alkal-
mazni kell.

4. cikk

A megállapodás 8. cikkével létrehozott vegyes bizottságban a
Közösséget a Bizottság képviseli.

5. cikk

Ez a megállapodás a Svájccal 1999. június 21-én aláírt és a
2002. április 4-i 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági
határozattal (1) megkötött hét megállapodáshoz kapcsolódik.

A 12. cikk értelmében e megállapodás nem újítható meg és
nem újratárgyalható, amennyiben az e cikk első bekezdésben
említett megállapodások lejárnak.

6. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihir-
detni.

Kelt Brüsszelben, 2007. szeptember 28-án.

a Tanács részéről
az elnök
M. PINHO
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