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NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o .../2010/EU,

annettu ...,

kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen

muuttamista koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 217 artiklan 

yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin suostumuksen1, 

                                               
1 EUVL C […], […], s. […].
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sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista koskeva Euroopan 

yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen sopimus, jäljempänä 

'sopimus', allekirjoitettiin yhteisön ja jäsenvaltioiden puolesta 11 päivänä syyskuuta 2009 

Kleinmondissa Etelä-Afrikassa sopimuksen allekirjoittamisesta 7 päivänä huhtikuuta 2008 

tehdyn neuvoston päätöksen* mukaisesti.

(2) Sopimuksen 3 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin, jäsenvaltioiden ja Etelä-Afrikan 

tasavallan olisi hyväksyttävä sopimus omia menettelyjään noudattaen.

(3) Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unionin olisi 

annettava Etelä-Afrikan tasavallalle ilmoitus siitä, että Euroopan unioni on korvannut 

Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on.

(4) Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                               
* Asiakirja st7437/08.
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1 artikla

Hyväksytään kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamista koskeva 

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen sopimus, jäljempänä 

'sopimus', Euroopan unionin puolesta.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen*.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta 

sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu hyväksymiskirja1 ja tehdä seuraava ilmoitus:

"Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009 Euroopan unioni on korvannut 

Euroopan yhteisön, jonka seuraaja se on, ja se käyttää mainitusta päivästä alkaen kaikkia Euroopan 

yhteisön oikeuksia ja ottaa vastatakseen kaikki Euroopan yhteisön velvoitteet. Sopimuksessa olevat 

viittaukset 'Euroopan yhteisöön' on siten tilanteen mukaan ymmärrettävä viittauksiksi 'Euroopan 

unioniin'."

                                               
* Virallinen lehti: liitetään asiakirjoissa ST7437/08 + COR2 olevan sopimuksen teksti.
1 Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä.
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3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

________________________


