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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της
Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη
Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ όσον αφορά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της
συμφωνίας ΕΟΧ σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των
τεσσάρων ελευθεριών
(Γραμμή προϋπολογισμού 02.03.01 - Εσωτερική αγορά και γραμμή προϋπολογισμού
02.03.04 - Μέσα διακυβέρνησης της εσωτερικής αγοράς)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. […]
της […]
για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ,
σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων
ελευθεριών

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,
Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (στο εξής: συμφωνία
ΕΟΧ), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι σκόπιμο να συνεχιστεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της
συμφωνίας ΕΟΧ σε δράσεις της Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης και αφορούν τη λειτουργία και την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και τα μέσα διακυβέρνησης της
εσωτερικής αγοράς.

(2)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ
ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της εν λόγω συνεργασίας από την 1η
Ιανουαρίου 2020,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Άρθρο 1
Στις παραγράφους 12 και 14 του άρθρου 7 του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, οι
λέξεις «και 2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «, 2019 και 2020».
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης δυνάμει του
άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας EOX .
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης
Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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[Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]
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Βρυξέλλες,

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς
της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ
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