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RÅDETS AFGØRELSE nr. …/2012/EU

af

om indgåelse af aftalen 

mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova 

om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab 

og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 77, stk. 2, 

litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT ….
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(1) I overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. …/2012/EU af ...1* blev aftalen mellem Den

Europæiske Union og Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem Det Europæi-

ske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa ("aftalen") un-

dertegnet den ... med forbehold af dens indgåelse.

(2) Aftalen bør godkendes.

(3) Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Det For-

enede Kongerige ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om an-

modningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse 

bestemmelser i Schengenreglerne2; Det Forenede Kongerige deltager derfor ikke i vedta-

gelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det For-

enede Kongerige.

                                               

1 EUT ….
* EUT: Indsæt venligst nummer, dato og EUT-reference på afgørelsen i dokument 

st 10868/12. 
2 EFT L 131 af 1.6.2000, s. 43.
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(4) Denne afgørelse udgør en udvikling af de bestemmelser i Schengenreglerne, som Irland 

ikke deltager i, jf. Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra 

Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne1; Irland deltager derfor ikke i 

vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Ir-

land. 

(5) I medfør af artikel 1 og 2 i protokol (nr. 22) om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag 

til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funkti-

onsmåde, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse, som ikke er bindende 

for og ikke finder anvendelse i Danmark -

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

1 EFT L 64 af 7.3.2002, s. 20.
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Artikel 1

Aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem 

Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa godkendes 

herved på Unionens vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse*.

Artikel 2

Formanden for Rådet udpeger den person, som på Den Europæiske Unions vegne er beføjet til at 

foranstalte den notifikation, der er omhandlet i aftalens artikel 2 med henblik på at udtrykke Den 

Europæiske Unions samtykke til at blive bundet af aftalen1.

                                               

* EUT: vedhæft venligst dokument st 10871/12.
1 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foran-

ledning af Generalsekretariatet for Rådet.
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Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. 

Udfærdiget i …, den

På Rådets vegne

Formand


