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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας 

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον κρατών μελών της, αφενός,
και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την 
τροποποίηση της συμφωνίας εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2010/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

και τον κρατών μελών της, αφενός,

και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου,

για την τροποποίηση της συμφωνίαςεμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 217 σε συνδυασμό με 

το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C…
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και 

της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας 

εμπορίου, ανάπτυξης και συνεργασίας ("η συμφωνία"), υπογράφηκε, εξ ονόματος της 

Κοινότητας και των κρατών μελών στις 11 Σεπτεμβρίου 2009 στο Kleinmond της Νότιας 

Αφρικής, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2008 για την 

υπογραφή της συμφωνίας*.

(2) Το άρθρο 3 της συμφωνίας ορίζει ότι θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

από τα κράτη μέλη και από τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής σύμφωνα με τις οικείες 

διαδικασίες τους.

(4) Συνεπεία της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβεί σε κοινοποίηση προς τη Δημοκρατία της Νότιας 

Αφρικής σχετικά με το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διεδέχθη την 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

(4) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

* Έγγρ. st7437/08.
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Άρθρο 1

H συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον κρατών μελών της, αφενός, και της 

Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίαςεμπορίου, 

ανάπτυξης και συνεργασίας («η συμφωνία») εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση*.

Άρθρο 2 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο το οποίο είναι αρμόδιο να 

καταθέσει, εξ ονόματος της Ένωσης, την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 της 

συμφωνίας1 και να προβεί στην ακόλουθη κοινοποίηση:

«Συνεπεία της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διεδέχθη την Ευρωπαϊκή κοινότητα και από την ημερομηνία 

αυτή ασκεί όλα τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Συνεπώς, οι αναφορές στην «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» στο κείμενο της συμφωνίας νοούνται, 

ανάλογα με την περίπτωση, ως αναφορές στην «Ευρωπαϊκή Ένωση».»

                                               

* ΕΕ: Επισυνάπτεται το κείμενο της συμφωνίας από το έγγρ.st7437/08 + COR2.
1 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ενωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.
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Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


