
10297/10 AB/kok
DG E SL

SVET
EVROPSKE UNIJE

Bruselj, 9. junij 2010
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2010/0119 (NLE)

10297/10

ACP 156
COAFR 202
WTO 182

ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI
Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi 

državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o 
spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju



10297/10 AB/kok 1
DG E SL

SKLEP SVETA št. …/2010/EU

z dne …

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo

in njenimi državami članicami na eni strani

ter Republiko Južno Afriko na drugi strani

o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 217 v povezavi s členom 

218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1, 

                                               
1 UL C …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter 

Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in 

sodelovanju (v nadaljnjem besedilu: "Sporazum") je bil v skladu s Sklepom Sveta z dne 7. 

aprila 2008 o podpisu Sporazuma* v imenu Skupnosti in njenih držav članic podpisan dne 11. 

septembra 2009 v Kleinmondu, Južna Afrika.

(2) Sporazum v členu 3 določa, da ga Evropska unija, države članice in Republika Južna Afrika 

odobrijo v skladu s svojimi postopki.

(3) Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 bi morala Evropska 

unija uradno obvestiti Republiko Južno Afriko o tem, da je Evropska unija nadomestila in 

nasledila Evropsko skupnost.

(4) Zato je treba Sporazum odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

                                               
* Glej dokument št. st7437/08.
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Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko 

Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (v 

nadaljnjem besedilu: "Sporazum") se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.*

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje osebe, ki je pooblaščena, da v imenu Unije deponira 

listino o odobritvi iz člena 3 Sporazuma1 in da poda naslednje uradno obvestilo:

"Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe dne 1. decembra 2009 je Evropska unija 

nadomestila in nasledila Evropsko skupnost in je od tega datuma prevzela vse pravice in obveznosti 

Evropske skupnosti. Zato je treba v besedilu Sporazuma vsa sklicevanja na "Evropsko skupnost" 

ustrezno razumeti kot sklicevanja na "Evropsko unijo".". 

                                               
* UL: Vstaviti besedilo Sporazuma, dokument št. st7437/08 + COR 2. 
1 Generalni sekretariat Sveta objavi datum začetka veljavnosti Sporazuma v Uradnem listu 

Evropske unije. 
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Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja. 

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik


