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Por la República de Bolivia:
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ANEXO
Declarações unilaterais da UE
Declaração da Comissão e do Conselho da União Europeia sobre
a cláusula relativa ao regresso e à readmissão de migrantes ilegais
(artigo 49.o).

O disposto no artigo 49.o não prejudica a repartição
interna de competências entre a Comunidade e os seus
Estados membros no que se refere à celebração de acordos de readmissão.
Por la República de Colombia:

Por la República de Ecuador:

Declaração da Comissão e do Conselho da União Europeia
sobre a cláusula relativa à definição de partes (artigo 53.o)

As disposições do presente Acordo abrangidas pelo
âmbito de aplicação do título IV da parte III do Tratado
que institui a Comunidade Europeia vinculam o Reino
Unido e a Irlanda enquanto Partes Contratantes distintas e não enquanto parte da Comunidade Europeia,
até que o Reino Unido ou a Irlanda (consoante o caso)
notifique a Parte da Comunidade Andina de que passou
a estar vinculado enquanto parte da Comunidade Europeia, nos termos do Protocolo sobre a posição do Reino
Unido e da Irlanda anexo ao Tratado da União Europeia
e ao Tratado que institui a Comunidade Europeia.
O mesmo é aplicável à Dinamarca, nos termos do Protocolo sobre a posição da Dinamarca, anexo aos referidos Tratados.
Resolução da Assembleia da República n.o 40/2006
Viagem do Presidente da República à República
da Bósnia-Herzegovina e à província do Kosovo

Por la República de Perú:

A Assembleia da República resolve, nos termos da
alínea b) do artigo 163.o e do n.o 5 do artigo 166.o da
Constituição, dar assentimento à viagem de carácter oficial do Presidente da República à República da Bósnia-Herzegovina e à província do Kosovo, nos próximos
dias 20 e 21 do corrente mês de Abril.
Aprovada em 19 de Abril de 2006.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime
Gama.

Por la República Bolivariana de Venezuela:

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Declaração de Rectificação n.o 26/2006
Para os devidos efeitos se declara que o Decreto-Lei
n.o 56/2006, publicado no Diário da República, 1.a série,
n.o 53, de 15 de Março de 2006, cujo original se encontra
arquivado nesta Secretaria-Geral, saiu com a seguinte
inexactidão, que assim se rectifica:
No n.o 9 do artigo 3.o, onde se lê «Instituto de Desporto da Madeira» deve ler-se «Instituto de Desporto
da Região Autónoma da Madeira».
20 de Abril de 2006. — O Secretário-Geral, José M.
Sousa Rego.

