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RÅDETS AFGØRELSE

af

om indgåelse af den foreløbige aftale med henblik på en økonomisk partnerskabsaftale 

mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side

og Centralafrika på den anden side

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207 og 211 

sammenholdt med artikel 218, stk. 6, litra a),

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til godkendelse fra Europa-Parlamentet1, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 
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(1) Rådet har ved afgørelse 2009/152/EF1 besluttet at undertegne den foreløbige aftale med 

henblik på en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets 

medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side ("den foreløbige aftale").

Den foreløbige aftale blev undertegnet den 15. januar 2009.

(2) Den foreløbige aftale bør godkendes —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: 

                                               

1 EUT L 57 af 28.2.2009, s. 1.
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Artikel 1

Den foreløbige aftale med henblik på en økonomisk partnerskabsaftale mellem Det Europæiske 

Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Centralafrika på den anden side godkendes 

herved på Unionens vegne.1

Artikel 2

Formanden for Rådet foranstalter på Unionens vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 98, 

stk. 2, i den foreløbige aftale.

Udfærdiget i Bruxelles

På Rådets vegne

Formand

                                               

1 Teksten til den foreløbige aftale er offentliggjort i EUT L 57 af 28.2.2009, s. 2 sammen med 
afgørelsen om undertegnelse. 

 Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende på foran-
ledning af Generalsekretariatet for Rådet.


