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ROZHODNUTIE RADY č. …2010/EÚ

z

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom

a jeho členskými štátmi na jednej strane

a Juhoafrickou republikou na strane druhej,

ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s článkom 

218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1, 

                                               
1 Ú. v. EÚ C
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keďže:

(1) Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane 

a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o obchode, 

rozvoji a spolupráci („dohoda”), bola podpísaná v mene Spoločenstva a členských štátov 11. 

septembra 2009 v Kleinmonde, Južná Afrika, v súlade s rozhodnutím Rady zo 7. apríla 2008 

o podpísaní dohody*.

(2) V článku 3 dohody sa stanovuje, že by ju mala schváliť Európska únia, členské štáty 

a Juhoafrická republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

(3) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 by mala Európska 

únia urobiť oznámenie Albánskej republike o tom, že Európska únia nahradila Európske 

spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom.

(4) Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

                                               
* Dok. st7437/08.
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Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje  Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho 

členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej, ktorou sa mení 

a dopĺňa Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci („dohoda”).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.*

Článok 2

Predseda Rady sa poveruje určiť osobu splnomocnenú v mene Únie uložiť schvaľovaciu listinu 

uvedenú v článku 3 dohody1 a urobiť toto oznámnie:

„V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009, Európska únia 

nahradila Európske spoločenstvo a stala sa jeho právnym nástupcom a od tohto dátumu vykonáva 

všetky práva a preberá všetky povinnosti Európskeho spoločenstva. Odkazy na „Európske 

spoločenstvo” alebo „Spoločenstvo” v texte dohody preto v prípade potreby znejú ako odkazy na 

„Európska únia”.”

                                               
* Ú. v.: pripojte prosím text dohody nachádzajúcej sa v dok. st7437/08+COR 2.
1 Deň nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku 

Európskej únie.
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Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. 

V Bruseli

Za Radu

predseda

_______________


