
14783/13 ZSB/fk

DGC 2 LIMITE HU

AZ EURÓPAI UNIÓ
TANÁCSA

Brüsszel, 2013. október 28.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2013/0311 (NLE)

14783/13

LIMITE

COWEB 143

JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és 
tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási 
megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 
csatlakozásának figyelembevételéről szólójegyzőkönyvnek az Európai Unió és 
tagállamai nevében való megkötéséről



14783/13 ZSB/fk 1

DGC 2 LIMITE HU

A TANÁCS HATÁROZATA

(…)

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti 

stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz 

történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió és 

tagállamai nevében való megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 217. cikkére, 

összefüggésben 218. cikke (6) bekezdése a) pontjának i) alpontjával és 218. cikke (8) bekezdésének 

második albekezdésével,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 6. cikke (2) bekezdésének 

második albekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

                                               
1 HL C […]., [...], […]. o.
 HL: Kérjük egészítse ki a lábjegyzetet.
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mivel:

(1) A 2013/../EU tanácsi határozattal1* összhangban aláírták az egyrészről az Európai 

Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és 

társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő 

csatlakozásának figyelembevételéről szóló jegyzőkönyvet (a továbbiakban: a 

jegyzőkönyv), feltételezve annak megkötését.

(2) A jegyzőkönyv megkötése külön eljárás tárgyát képezi az Európai Atomenergia-közösség 

hatáskörébe tartozó kérdések tekintetében.

(3) A jegyzőkönyvet jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

                                               
1 HL L […]., [...], […]. o.
* HL: Kérjük illessze be az st 14781/13 dokumentumban szereplő határozat számát és 

egészítse ki a lábjegyzetet.
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1. cikk

A Tanács az Unió és tagállamai nevében jóváhagyja az egyrészről az Európai Közösségek és 

tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz 

csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételéről szóló

jegyzőkönyvet.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap arra, hogy kijelölje a jegyzőkönyv 9. cikke (2) bekezdésében

előírt jóváhagyási okiratnak az Unió és tagállamai nevében történő letétbe helyezésére jogosult 

személyt vagy személyeket.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt …

a Tanács részéről

az elnök

                                               
 A jegyzőkönyv szövegét az aláírásáról szóló határozattal együtt tették közzé.


