
16384/1/10 REV 1 AKI/rc/je
DG DDTE SV

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 5 juli 2011
(OR. en)

Interinstitutionellt ärende:
2010/0323 (NLE)

16384/1/10
REV 1

WTO 377
STIS 17
COEST 354
NIS 132

RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT
Ärende: RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll till avtalet om 

partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan 
Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och 
Republiken Uzbekistan, å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i 
partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta bilateral handel med 
textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med 
textilprodukter löper ut



16384/1/10 REV 1 AKI/rc/je 1
DG DDTE SV

RÅDETS BESLUT nr …/2011/EU

av den …

om ingående av ett protokoll till avtalet

om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap

mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan,

och Republiken Uzbekistan, å andra sidan,

vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet

till att omfatta bilateral handel med textilprodukter,

med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med textilprodukter löper ut

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med 

artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande1, och

                                               

1 EUT C …, …, s. ….



16384/1/10 REV 1 AKI/rc/je 2
DG DDTE SV

av följande skäl:

(1) Den 9 juni 2010 bemyndigade rådet kommissionen att inleda förhandlingar med 

Republiken Uzbekistan för att ändra avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar 

ett partnerskap mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, 

och Republiken Uzbekistan, å andra sidan,1 (nedan kallat avtalet) så att de principer som 

tillämpas på handel med andra varor formellt också utvidgas till att tillämpas på handel 

med textilprodukter. Dessa förhandlingar har slutförts med framgång, och protokollet om 

ändring av avtalet genom upphävande av artikel 16, och alla hänvisningar till den artikeln, 

paraferades den 1 juli 2010.

(2) I samband med förhandlingarna enades bägge parter om att redigera texten och stryka en 

föråldrad teknisk bestämmelse som löpte ut 1998 med tillhörande bilaga.

                                               

1 EGT L 229, 31.8.1999, s. 3.
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(3) I enlighet med rådets beslut nr …/2011/EU1* undertecknades protokollet till avtalet om 

partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan Europeiska 

gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, å andra 

sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta 

bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel 

med textilprodukter löpt ut (nedan kallat protokollet), den …**, förutsatt att det ingås.

(4) Protokollet bör ingås.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

                                               

1 EUT C …, …, s. ….
* EUT: Vänligen för in nummer för beslutet i dokument 16382/10.
** EUT: Vänligen för in datum för undertecknande.
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Artikel 1

Protokollet till avtalet om partnerskap och samarbete som upprättar ett partnerskap mellan 

Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Uzbekistan, 

å andra sidan, vilket utvidgar bestämmelserna i partnerskaps- och samarbetsavtalet till att omfatta 

bilateral handel med textilprodukter, med hänsyn till att det bilaterala avtalet om handel med 

textilprodukter löpt ut, godkänns härmed på Europeiska unionens vägnar1.

Texten till protokollet åtföljer detta beslut.*

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar göra den anmälan som anges i artikel 2 i protokollet.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den dag det antas.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

Ordförande

                                               

1 Dagen för protokollets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat 
i Europeiska unionens officiella tidning.

* EUT: Vänligen bifoga protokollet i dokument nr st16388/10.


