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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της 

Μολδαβίας για την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 77 

παράγραφος 2 στοιχείο α) σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ ...



12012/12 ZAC/ag 2
DG DG1 EL

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. .../2012/ΕΕ του Συμβουλίου της ….1*, η συμφωνία μεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την τροποποίηση της 

συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για 

την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων («η συμφωνία») υπεγράφη στις…., με την 

επιφύλαξη της σύναψής της.

(2) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(3) Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο 

οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2000/365/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά με το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου της 

Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις 

του κεκτημένου του Σένγκεν2· το Ηνωμένο Βασίλειο, συνεπώς, δεν συμμετέχει στη 

θέσπισή της και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

                                               

1 ΕΕ 
* ΕΕ: Παρεμβάλλονται ο αριθ., η ημερομηνία και τα στοιχεία δημοσίευσης της απόφασης 

από το έγγρ. st 10868/12.
2 ΕΕ L 131, 1.6.2000, σ. 43.
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(4) Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στο 

οποίο η Ιρλανδία δεν συμμετέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του 

Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα της Ιρλανδίας να 

συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν1·η Ιρλανδία, 

συνεπώς, δεν συμμετέχει στη θέσπισή της και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται 

στην εφαρμογή της.

(5) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 22) για τη θέση της Δανίας, το

οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας 

απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 EE L 64, 7.3.2002, σ. 20.
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Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την 

τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της 

Μολδαβίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης. 

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση*.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να προβεί, εξ ονόματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 2 της συμφωνίας, 

προκειμένου να εκφρασθεί η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεσμευθεί από τη συμφωνία1.

                                               

* ΕΕ: Επισυνάπτεται το έγγρ.st 10871/12.
1 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσηςαπό τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


