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BESLUIT VAN DE RAAD

van

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen 

de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie 

over de handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen 

tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, 

eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement,
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Ingevolge Besluit …/…/EU van de Raad1* werd de Overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over de handel in delen en 

onderdelen van motorvoertuigen tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 

("de overeenkomst") op … ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

(2) De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

                                               

1 PB L …
* PB: aub nummer en PB-gegevens van het besluit in doc. st16802/11 invoegen.
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Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over de 

handel in delen en onderdelen van motorvoertuigen tussen de Europese Unie en de Russische 

Federatie wordt namens de Unie goedgekeurd1.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie 

de in artikel 13, lid 2, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving te doen, waarmee de 

instemming van de Unie om de overeenkomst gebonden te zijn tot uiting wordt gebracht2.

                                               

1 De overeenkomst is samen met het ondertekeningsbesluit bekendgemaakt in PB …
2 De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal 

van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te,

Voor de Raad

De voorzitter


