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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от

за сключване на Временно споразумение за икономическо 

партньорство между Европейската общност и нейните 

държави-членки, от една страна, и страната по споразумението 

Централна Африка, от друга страна

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

членове 207 и 211, във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

                                               

1 ОВ С
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като има предвид, че:

(1) С Решение 2009/152/ЕО1 Съветът взе решение за подписване на Временното

споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и 

нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна 

Африка, от друга страна (наричано по-нататък "Временното споразумение"). 

Временното споразумение бе подписано на 15 януари 2009 г. 

(2) Временното споразумение следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

                                               

1 OВ L 57, 28.2.2009 г., стр. 1.
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Член 1

Временното споразумение за икономическо партньорство между Европейската общност и 

нейните държави-членки, от една страна, и страната по споразумението Централна Африка, 

от друга страна, се одобрява името на Съюза1.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 98, 

параграф 2 от Временното споразумение. 

Съставено в Брюксел на

За Съвета

Председател

                                               

1 Текстът на Временното споразумение е публикуван в OВ 57, 28.2.2009 г., стр. 2, 
заедно с решението за сключването му.

 Датата на влизане в сила на Временното споразумение ще бъде публикувана в 
Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


