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RÅDETS BESLUT

av den 

om ingående av interimsavtalet om partnerskap 

mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, 

och Stillahavsstaterna, å andra sidan

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med 

artikel 218.6 a iii och 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C […], […], s. […].
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av följande skäl:

(1) Den 12 juni 2002 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar om ingående 

av avtal om ekonomiskt partnerskap med AVS-länderna.

(2) Förhandlingarna med Republiken Fijiöarna och Papua Nya Guinea om ett interimsavtal om 

partnerskap (nedan kallat interimsavtalet) slutfördes den 23 november 2007.

(3) Interimsavtalet har tillämpats provisoriskt sedan den [...] i väntan på att det ska träda i 

kraft.

(4) Interimsavtalet har ännu inte ingåtts. Efter Lissabonfördragets ikraftträdande regleras det 

förfarande som ska följas för detta ändamål av artikel 218 i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt.

(5) Interimsavtalet bör därför ingås på Europeiska unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 1

Interimsavtalet om partnerskap mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och 

Stillahavsstaterna, å andra sidan, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 76.2 i 

interimsavtalet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Dagen för ikraftträdande av avtalet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 

På rådets vägnar

Ordförande


