KONKLUZIONET
Takimi për SEED, Romë Itali, 24 janar 2013
Në harmoni me Protokollin Teknik për implementimin e MIK1 konkluzionet e dakorduara nga
Dialogu me datën 2 dhjetor 2011 dhe Plani Final i Veprimit për Grupin Implementues (GI) për
Protokollin Teknik mbi MIK – 4 dhjetor 2012, ku janë arritur konkluzionet si në vijim:
1. Të dyja Palët (siç është përcaktuar në Protokollin Teknik për implementimin e MIK
konkluzionet e dakorduara nga Dialogu me datën 2 dhjetor 2011) pajtohen për
implementimin e sistemit SEED për shkëmbimin elektronik të të dhënave.
2. Të dyja Palët janë pajtuar që të shkëmbejnë të dhëna të cilat aktualisht janë në kompetencat
e tyre Doganore, që në ç ‘rast se njëra nga Palët (Beogradi) nënkuptohet vetëm deklarata të
transitit, përfshirë TIR dhe ATA carnet.
3. Opsioni për përpunimin e të dhënave përmes një serveri të vetëm të mesëm është opsioni
që preferohet nga të dyja Palët.
4. Sa i përket lokacionit të serverit të mesëm, të dyja Palët janë pajtuar për lokacione tjera
përveç Beogradit dhe/ose Prishtinës:
-

-

Propozimi i parë i dakorduar nga të dyja Palët që lokacioni i serverit të mesëm të jetë
brenda Komisionit Evropian në Bruksel;
Opsioni i dytë i preferuar për lokacionin e serverit të mesëm të jetë brenda Agjencisë
Doganore të Italisë (ADI) (agjencia implementuese e projektit të SEED) në Romë – ky
propozim është mbështetur plotësisht nga Drejtori i Përgjithshëm i ADI, i cili i ka siguruar
të dyja Palët që e gjithë ndihma e nevojshme për të garantuar mbrojtjen e pajisjeve dhe
të dhënave do të sigurohet;
Opsioni i tretë është të kontrollohet mundësia që serveri i mesëm të jetë në njërën nga
Zyrat e BE-së për Delegim në Rajon, përveç në Beograd dhe/ose në Prishtinë;

Vendimi mbi lokacionin e serverit të mesëm do të merret nga Ndërmjetësi Kryesor i BE-së
për MIK dhe në diskutim me anëtarët e GI gjatë vizitave të afërta në Beograd dhe Prishtinë
gjatë javës së ardhshme.
5. Brenda 7 ditësh së pranimit të vendimit për lokacionin e serverit të mesëm, ekipi për
Projektin SEED pajtohen që të krijojnë një Plan Veprimi për implementim, për të përfshirë
aktivitetet, periudhat kohore dhe buxhetin.
6. Për të siguruar financat për implementimin e shkëmbimit të të dhënave SEED, Ndërmjetësi i
Marrëveshjes së BE-së për MIK kërkohet që të dërgoj një kërkesë formale për DP për
Zgjerim.
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Njëra Palë e njeh vijën si kufi; dhe Pala tjetër e njeh vijën si kufi administrativ.

