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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου της 

συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής 
σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών 
τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την 
τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν με το οποίο 
επεκτείνονται οι διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και 
συνεργασίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας 
για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη 

σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, 

αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της 

συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν με το οποίο επεκτείνονται οι διατάξεις της συμφωνίας 

εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

                                               

1 ΕΕ C …, …, σ. ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 9 Ιουνίου 2010 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προβεί σε 

διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, προκειμένου να τροποποιηθεί η 

συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του 

Ουζμπεκιστάν, αφετέρου1 (εφεξής «η συμφωνία»), έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές 

που ισχύουν για το εμπόριο άλλων προϊόντων επεκτείνονται επίσημα και στο εμπόριο των 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν με 

επιτυχία και το πρωτόκολλο που τροποποιεί τη συμφωνία απαλείφοντας το άρθρο 16 και 

όλες τις παραπομπές σε αυτό, μονογραφήθηκε την 1η Ιουλίου 2010.

(2) Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών να 

πραγματοποιηθεί μια εκκαθάριση και να απαλειφθεί η παρωχημένη τεχνική διάταξη που 

έληξε το 1998 και το αντίστοιχο παράρτημα που αναφέρονται σε αυτή.

                                               

1 ΕΕ L 229, 31.8.1999, σ. 3.
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(3) Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. …/2011/ΕΕ1* του Συμβουλίου το πρωτόκολλο για την 

τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής 

σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της 

Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας ώστε οι 

διατάξεις της να επεκταθούν στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (εφεξής «το πρωτόκολλο»), υπεγράφη στις …**, με την 

επιφύλαξη της σύναψής του.

(4) Το πρωτόκολλο πρέπει να συναφθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

                                               

1 ΕΕ C …, σ. … .
* ΕΕ: Να προστεθεί ο αριθμός απόφασης που περιέχεται στο έγγραφο 16382/10.
** ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία υπογραφής.
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Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας 

του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν με 

το οποίο επεκτείνονται οι διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας στο διμερές 

εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της λήξη της διμερούς 

συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης1.

Το κείμενο του Πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση*

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, στη γνωστοποίηση που 

προβλέπεται στο άρθρο 101 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

                                               

1 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρωτοκόλλου θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

* ΕΕ: Να επισυναφθεί το Πρωτόκολλο που περιέχεται στο έγγραφο 16388/10.


