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groza Nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību
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PADOMES LĒMUMS Nr. .../2010/ES

(... gada ...)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu

un tās dalībvalstīm, no vienas puses,

un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses,

ar ko groza Nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 

6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1, 

                                               
1 OV C ...
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tā kā:

(1) Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas 

Republiku, no otras puses, ar ko groza Nolīgumu par tirdzniecību, attīstību un sadarbību

("nolīgums"), Kopienas un tās dalībvalstu vārdā tika parakstīts 2009. gada 11. septembrī 

Kleinmond, Dienvidāfrikā saskaņā ar Padomes 2008. gada 1. aprīļa Lēmumu par nolīguma 

parakstīšanu*.

(2) Nolīguma 3. pantā ir paredzēts, ka tas būtu jāapstiprina Eiropas Savienībai, dalībvalstīm un 

Dienvidāfrikas Republikai saskaņā ar savām procedūrām.

(3) Ņemot vērā Lisabonas Līguma stāšanos spēkā 2009. gada 1. decembrī, Eiropas Savienībai 

būtu jāsniedz Dienvidāfrikas Republikai paziņojums par to, ka Eiropas Savienība ir aizstājusi 

Eiropas Kopienu un ir tās pēctece.

(4) Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

                                               
* Dok. st 7437/08.



10297/10 IE/ica 3
DG E LV

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās 

dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ar ko groza Nolīgumu 

par tirdzniecību, attīstību un sadarbību ("nolīgums").

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam.*

2. pants 

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu, kas tiesīga Savienības vārdā iesniegt 

apstiprinājuma dokumentu, kas paredzēts nolīguma 3. pantā1, un sniegt šādu paziņojumu:

"Tā kā 2009. gada 1. decembrī stājās spēkā Lisabonas Līgums, Eiropas Savienība ir aizstājusi 

Eiropas Kopienu un ir tās pēctece, un no minētās dienas īsteno visas Eiropas Kopienas tiesības un 

uzņemas visus tās pienākumus. Tādēļ atsauces uz "Eiropas Kopienu" nolīguma tekstā attiecīgā 

gadījumā jālasa kā atsauces uz "Eiropas Savienību". 

                                               
* OV: lūdzu, pievienojiet nolīguma tekstu, kas sniegts dokumentā st7437/08 + COR2.
1 Nolīguma spēkā stāšanās datumu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.
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3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē,

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

_______________


