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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της 
Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της 
Αλβανίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας 
της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της …

για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,

του πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης 

μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, 

και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, 

ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 217, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) σημείο i) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 

δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την Πράξη Προσχώρησης της Κροατίας και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2

δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1*,

                                               

1 ΕΕ C […] της […], σ.[…].
* ΕΕ: Παρακαλούμε συμπληρώστε την υποσημείωση.
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Σύμφωνα με την απόφαση …/2013/ΕΕ του Συμβουλίου1*, το πρωτόκολλο της Συμφωνίας 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών 

μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η 

προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("πρωτόκολλο"), 

έχει υπογραφεί, με την επιφύλαξη της σύναψής του.

(2) Η σύναψη του πρωτοκόλλου υπόκειται σε χωριστή διαδικασία όσον αφορά τα θέματα που 

εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.

(3) Το πρωτόκολλο θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

                                               

1 ΕΕ L […], […], σ.[…].
* ΕΕ: Παρακαλούμε εισαγάγετε τον αριθμό της απόφασης στο έγγραφο st 14781/13 και 

συμπληρώστε την υποσημείωση.
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Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου, 

ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εγκρίνεται εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της*.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να 

καταθέσουν, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, το έγγραφο έγκρισης που 

προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

…,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

                                               

* Το κείμενο του πρωτοκόλλου έχει δημοσιευτεί μαζί με την απόφαση υπογραφής του.


