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SKLEP SVETA št. …/2011/EU

z dne

o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu

in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo

med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani

ter Republiko Uzbekistan na drugi strani

o spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb

Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom,

ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 207 Pogodbe v povezavi s 

členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL C …, str. ….
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 9. junija 2010 Komisijo pooblastil, da začne pogajanja z Republiko Uzbekistan o 

spremembi Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med 

Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko 

Uzbekistan na drugi strani1 (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), da se zagotovi, da se 

načela, ki se uporabljajo za trgovino z drugim blagom, formalno razširijo tudi na trgovino s 

tekstilnimi izdelki. Ta pogajanja so bila uspešno sklenjena in Protokol o spremembi 

Sporazuma s črtanjem člena 16 in vseh sklicevanj nanj, je bil parafiran 1. julija 2010.

(2) V okviru pogajanj sta se strani medsebojno dogovorili, da se besedilo prečisti ter črta

zastarela tehnična določba, ki je prenehala veljati v letu 1998, in zadevna priloga, ki se 

nanjo sklicuje.

                                               

1 UL L 229, 31.8.1999, str. 3.
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(3) V skladu s Sklepom Sveta št. …/2011/EU1 je bil Protokol k Sporazumu o partnerstvu in 

sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima skupnostma in njunimi državami 

članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o spremembi Sporazuma z 

namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s tekstilom, ob 

upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu (v nadaljnjem besedilu: 

Protokol), podpisan , s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

(4) Protokol bi bilo treba skleniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 

                                               

1 UL C …, str. ….
 UL: prosim vstavite številko Sklepa iz dokumenta st 16382/10.
 UL: prosim vstavite datum podpisa. 
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Člen 1

Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskima

skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Uzbekistan na drugi strani o

spremembi Sporazuma z namenom razširitve določb Sporazuma na dvostransko trgovino s 

tekstilom, ob upoštevanju izteka veljavnosti dvostranskega sporazuma o tekstilu, se odobri v imenu 

Unije1.

Besedilo Protokola je priloženo k temu sklepu*.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje uradno obvestilo iz člena 2 Protokola.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju,

Za Svet

Predsednik

                                               

1 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka 
veljavnosti Protokola.

* UL: prosim priložite Protokol iz dokumenta št. st16388/10.


