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DECIZIA CONSILIULUI

din

de încheiere a acordului interimar în vederea încheierii unui Acord de parteneriat economic 

între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, 

şi partea Africa Centrală, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolele 207 şi 211,

coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European1,

                                               

1 JO C 
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întrucât:

(1) Prin Decizia 2009/152/CE1 Consiliul a decis asupra semnării acordului interimar în 

vederea încheierii unui Acord de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte, şi partea Africa Centrală, pe de altă parte („acordul 

interimar”). Acordul interimar a fost semnat la 15 ianuarie 2009.

(2) Acordul interimar ar trebui aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO L 57, 28.2.2009, p. 1.
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Articolul 1

Prin prezenta decizie se aprobă, în numele Uniunii, acordul interimar în vederea încheierii 

Acordului de parteneriat economic între Comunitatea Europeană şi statele sale membre , pe de o 

parte, şi partea Africa Centrală, pe de altă parte1.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului procedează, în numele Uniunii, la notificarea prevăzută la articolul 98 

alineatul (2) din acordul interimar.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu

Preşedintele

                                               

1 Textul acordului interimar a fost publicat în JO L 57, 28.2.2009, p. 2 împreună cu decizia de 
semnare a acestuia.

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


