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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne …

o uzavření prozatímní dohody o hospodářském partnerství 

mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně

a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 207 a 211 ve spojení

s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Rada rozhodnutím 2009/152/ES1 rozhodla o podpisu prozatímní dohody o hospodářském 

partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně

a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé (dále jen „prozatímní dohoda“). 

Prozatímní dohoda byla podepsána dne 15. ledna 2009.

(2) Prozatímní dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

                                               

1 Úř. věst. L 57, 28.2.2009, s. 1.
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Článek 1

Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a jeho členskými 

státy na jedné straně a smluvní stranou střední Afrika na straně druhé se schvaluje jménem Unie1.

Článek 2

Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 98 odst. 2 prozatímní dohody.

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

1 Prozatímní dohoda byla zveřejněna v Úř. věst. L 57, 28.2.2009, s. 2 spolu s rozhodnutím
o podpisu.

 Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 
Evropské unie.


