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A TANÁCS …/2012/EU HATÁROZATA 

(…) 

az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti,  

a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára  

a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 

megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 218. cikke (5) 

bekezdésével összefüggésben értelmezett 77. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, 

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, 
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mivel: 

(1) 2009. június 4-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen a 

Zöld-foki-szigetekkel a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiállításáról. A 

tárgyalások sikeresen lezárultak, és 2012. április 24-én parafálták az Európai Unió és a 

Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai 

számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 

megállapodást (a továbbiakban: a megállapodás). 

(2) A megállapodást – feltételezve annak megkötését – az Unió nevében alá kell írni. 

(3) Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, 

amelyek alkalmazásában az Egyesült Királyság a Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában 

való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi 

határozattal1 összhangban nem vesz részt. Ennél fogva az Egyesült Királyság nem vesz 

részt ennek a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem 

alkalmazandó. 

(4) Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, 

amelyekben Írország az Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései 

alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 

2002/192/EK tanácsi határozattal2 összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem 

vesz részt a határozatnak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem 

alkalmazandó. 

                                                 
1 HL L 131., 2000.6.1., 43. o. 
2 HL L 64., 2002.3.7., 20. o. 
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(5) Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló 

szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében 

Dánia nem vesz részt ennek a [jogi aktus]-nak az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező 

és nem alkalmazandó, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:  
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1. cikk 

Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió 

polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló 

megállapodás aláírását – feltételezve a megállapodás megkötését – a Tanács az Unió nevében 

jóváhagyja1*. 

2. cikk 

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő 

aláírására jogosult személy(eke)t. 

3. cikk 

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben,  

 a Tanács részéről 

 az elnök 

 

                                                 
1 A megállapodás szövegét a megkötéséről szóló határozattal együtt teszik közzé. 
* Delegációk: l. 14203/12. sz. dokumentum  


