
10297/10 RD/ca/ban
DG E RO

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

Bruxelles, 9 iunie 2010
(OR. en)

Dosar interinstituţional:
2010/0119 (NLE)

10297/10

ACP 156
COAFR 202
WTO 182
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Obiectul: Decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană 

şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, 
de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare
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DECIZIA Nr…./2010/UE A CONSILIULUI

din …

privind încheierea Acordului între Comunitatea Europeană

şi statele sale membre, pe de o parte,

şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte,

de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 217, coroborat 

cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European1, 

                                               
1 JO C …



10297/10 RD/ca/ban 2
DG E RO

întrucât:

(1) Acordul între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi 

Republica Africa de Sud, pe de altă parte, de modificare a Acordului pentru comerţ, 

dezvoltare şi cooperare („acordul”) a fost semnat în numele Comunităţii şi al statelor sale 

membre la 11 septembrie 2009 la Kleinmond, Africa de Sud, în conformitate cu 

Decizia Consiliului din 7 aprilie 2008 privind semnarea acordului*. 

(2) Articolul 3 din acord prevede că acesta ar trebui aprobat de Uniunea Europeană, de statele 

membre şi de Republica Africa de Sud, în conformitate cu procedurile lor proprii. 

(3) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea 

Europeană ar trebui să procedeze la notificarea Republicii Africa de Sud  în ceea ce priveşte 

faptul că Uniunea Europeană a înlocuit şi s-a succedat Comunităţii Europene. 

(4) Acordul ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               
* Doc st7437/08.
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Articolul 1

Acordul între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de 

Sud, pe de altă parte, de modificare a Acordului pentru comerţ, dezvoltare şi cooperare („acordul”) 

se aprobă în numele Uniunii Europene.

Textul acordului se ataşează la prezenta decizie*. 

Articolul 2 

Preşedintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să depună, în numele

Uniunii, instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 3 din acord1 şi să procedeze la următoarea 

notificare: 

„Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, Uniunea 

Europeană a înlocuit şi s-a succedat Comunităţii Europene şi de la acea dată exercită toate 

drepturile şi îşi asumă toate obligaţiile Comunităţii Europene. Prin urmare, referirile la 

„Comunitatea Europeană” din textul acordului se interpretează, după caz, ca referiri la „Uniunea 

Europeană”. ”

                                               
* JO: de ataşat textul acordului din doc. st7437/08 + COR2.
1 Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de 

către Secretariatul General al Consiliului.
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Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării. 

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,

Preşedintele

_______________


