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RÅDETS BESLUT nr …/2012/EU

av den

om ingående av avtalet

mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien 

om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen 

och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 a, 

jämförd med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT …
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av följande skäl:

(1) I enlighet med rådets beslut nr …/2012/EU av den …1* undertecknades avtalet mellan 

Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan 

Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av 

viseringar (nedan kallat avtalet) den , med förbehåll för att det ingås.

(2) Avtalet bör godkännas.

(3) Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka 

Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av 

den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 

om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket2. Förenade kungariket deltar 

därför inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på 

Förenade kungariket.

                                               

1 EUT …
* EUT: Vänligen inför nummer, datum och EUT-hänvisning för beslutet i dokument

st 10868/12.
2 EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.
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(4) Detta beslut utgör en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket i vilka Irland 

inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands 

begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket1. Irland deltar därför 

inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(5) I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll (nr 22) om Danmarks ställning, fogat till 

fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt 

på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.
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Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Moldavien om ändring av avtalet mellan 

Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar

godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut*.

Artikel 2

Rådets ordförande ska utse den person som är bemyndigad att på Europeiska unionens vägnar 

lämna den underrättelse som avses i artikel 2 i avtalet för att uttrycka Europeiska unionens 

samtycke till att bli bunden av avtalet1.

                                               

* EUT: Vänligen bifoga dokument st 10871/12.
1 Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat 

i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande


