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DECIZIA CONSILIULUI

din 

privind încheierea Acordului 

între Uniunea Europeană și Canada 

privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare 

la securitatea lanțului de aprovizionare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul 

(4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO …
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întrucât:

(1) Uniunea și Canada ar trebui să își extindă cooperarea vamală şi în ceea ce priveşte

aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare și gestionarea riscurilor 

aferente, în vederea sporirii securității întregului lanț de aprovizionare și a facilitării, în 

același timp, a comerțului legitim. 

(2) În conformitate cu Decizia nr. …/2012/UE a Consiliului din …*1, Acordul între Uniunea 

Europeană și Canada privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea 

lanțului de aprovizionare („acordul”) a fost semnat la …, sub rezerva încheierii sale.

(3) Poziţia care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt de cooperare 

vamală UE - Canada (JCCC), arunci când acesta urmează să adopte acte cu efecte juridice, 

ar trebui să fie decisă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. După caz, alte poziţii care urmează să 

fie adoptate de Uniune în cadrul JCCC ar trebui să fie stabilite de către Consiliu în 

conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4) Acordul ar trebui să fie aprobat în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

                                               

* JO: a se introduce numărul, data şi referinţele de publicare pentru decizia din documentul st 
11188/12.

1 JO L …
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, Acordul între Uniunea Europeană și Canada 

privind cooperarea vamală sub aspectele referitoare la securitatea lanțului de aprovizionare

(„acordul”). 

Textul acordului se atașează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii, 

notificarea prevăzută la articolul 9 din acord, pentru a exprima consimțământul Uniunii de a își 

asuma obligații în temeiul acordului1.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu,

Preşedintele

                                               

1 Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată de către Secretariatul General al 
Consiliului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


