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ATTI LEĠISLATTIVI U STRUMENTI OĦRA
Suġġett: Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u 

l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-
naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Koperazzjoni
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DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL NRU ...2010/UE

ta’ …

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea

u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda,

u r-Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra,

li jemenda l-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-Koperazzjoni

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 

217 flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li kkunsidra l-kunsens tal-Parlament Ewropew1, 

                                               
1 ĠU C ...
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Billi:

(1) Il-Ftehim bejn il-Komunita' Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-

Repubblika tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-

Żvilupp u l-Koperazzjoni ("il-Ftehim") ġie ffirmat f'isem il-Komunita' u l-Istati Membri fil-11 

ta' Settembru 2009 fi Kleinmond, fl-Afrika t'Isfel, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-7 ta' 

April 2008 dwar l-iffirmar tal-Ftehim .

(2) L-Artikolu 3 tal-Ftehim jistabbilixxi li għandu jiġi approvat mill-Unjoni Ewropea, mill-Istati 

Membri u mir-Repubblika tal-Afrika t'Isfel skont il-proċeduri tagħhom stess.

(3) Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni Ewropea 

għandha tagħmel notifika lir-Repubblika tal-Afrika t'Isfel fir-rigward tal-fatt li l-Unjoni 

Ewropea ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea.

(4) Il-Ftehim għandu jiġi approvat,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

                                               
 Dokument st7437/08.
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Artikolu 1

Il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u r-Repubblika 

tal-Afrika t'Isfel, min-naħa l-oħra, li jemenda l-Ftehim dwar il-Kummerċ, l-Iżvilupp u l-

Koperazzjoni ("il-Ftehim"), huwa b’dan approvat f’isem l-Unjoni Ewropea.

It-test tal-Ftehim huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni. 

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa awtorizzat sabiex jaħtar lill-persuna li jkollha s-setgħa li, f'isem l-

Unjoni, tiddepożita l-istrument ta' approvazzjoni previst fl-Artikolu 3 tal-Ftehim1 u tagħmel in-

notifika li ġejja:

“Bħala konsegwenza tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona fl-1 ta' Diċembru 2009, l-Unjoni 

Ewropea ssostitwixxiet u ssuċċediet lill-Komunità Ewropea u minn dik id-data teżerċita d-drittijiet 

kollha u tassumi l-obbligi kollha tal-Komunità Ewropea. Għalhekk, ir-referenzi għall-“Komunità 

Ewropea” fit-test tal-Ftehim għandhom, fejn xieraq, jinqraw bħala magħmula għall-“Unjoni 

Ewropea” ”.

                                               
 Nota lill-ĠU: ehmeż il-Ftehim li jinsab fid-dokument st7437/08 b’kont meħud ta’ COR2 tal-

istess dokument.
1 Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim se tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni 

Ewropea mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.
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Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha. 

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill

Il-President

_______________


