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A TANÁCS …/2010/EU HATÁROZATA

(…)

az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, 

másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, 

a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás 

módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, 

összefüggésben a 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               
1 HL C […]., [ …]., […]. o.
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mivel:

(1) Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság 

közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás (a 

továbbiakban: a megállapodás) módosításáról szóló megállapodást a Közösség és a 

tagállamok nevében 2009. szeptember 11-én Kleinmondban (Dél-Afrika) írták alá, a 

megállapodás aláírásáról szóló 2008. április 7-i tanácsi határozatnak* megfelelően.

(2) A megállapodás 3. cikke előírja, hogy a megállapodást az Európai Uniónak, a tagállamoknak 

és a Dél-Afrikai Köztársaságnak saját eljárásaiknak megfelelően jóvá kell hagyniuk.

(3) A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépésének következtében az Európai 

Uniónak értesítenie kell a Dél-afrikai Köztársaságot arról, hogy az Európai Unió felváltotta 

az Európai Közösséget, és annak jogutódjává vált.

(4) A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

                                               
* Az st7437/08 dokumentum.
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1. cikk

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság közötti, a 

kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosításáról szóló 

megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) aláírását a Tanács az Európai Unió  nevében 

jóváhagyja.Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-afrikai Köztársaság 

közötti, a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosításáról 

szóló megállapodás megkötésre kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.*

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodás 3. cikkében előírt értesítésnek1

az Unió nevében történő megtételére jogosult személyt, és a következő értesítést tegye meg:

„A Lisszaboni Szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépésének következményeképpen az 

Európai Unió felváltotta az Európai Közösséget, és annak jogutódjává vált; ezen időponttól kezdve 

gyakorolja az Európai Közösség jogait, és vállalja annak kötelezettségeit.  Ezért a megállapodásban 

szereplő, az „Európai Közösségre” vonatkozó  hivatkozásokat adott esetben az „Európai Unióra” 

való utalásokként kell értelmezni.”

                                               
* HL: Kérjük, illesszék be az st7437/08+COR2 dokumentumban szereplő megállapodás

szövegét. 
1 A Tanács Főtitkársága gondoskodik a megállapodás hatálybalépése napjának az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában való kihirdetéséről.
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3. cikk

Ez a határozat az elfogadása napján lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben,

a Tanács részéről

az elnök

_________________


