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ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА относно 

сключването на протокола към Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейските общности и техните държави-
членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, за да 
се вземе предвид присъединяването на Република България и 
Румъния към Европейския съюз
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РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от

относно сключването на протокола към Споразумението за стабилизиране и 

асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, 

от една страна, и Република Албания, от друга страна, 

за да се вземе предвид присъединяването 

на Република България и Румъния към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

И КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 

310, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и член 300, параграф 

3, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-

специално член 101, втори параграф от него,

като взеха предвид Акта за присъединяване на България и Румъния и по-специално член 6, 

параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент1,

като взеха предвид одобрението на Съвета съгласно член 101 от Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна енергия, 

  

1 ОВ
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като имат предвид, че:

(1) Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 

Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Република 

Албания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република 

България и Румъния към Европейския съюз, беше подписан от името на 

Европейската общност и държавите-членки на …* в съответствие с Решение № … **1

на Съвета.

(2) Протоколът следва да бъде сключен,

РЕШИХА: 

  

* ОВ: Моля въведете датата.
** ОВ: Моля въведете дата, номер и позоваване на ОВ на документ № 7998/08.
1 OВ L 
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Член 1

Протоколът към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските 

общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна, 

за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към 

Европейския съюз, се одобрява с настоящото от името на Европейската общност, 

Европейската общност за атомна енергия и държавите-членки. 

Член 2

Председателят на Съвета от името на Европейската общност и нейните държави-членки 

депозира инструментите за одобрение, предвидени в член 11 от протокола. Председателят на 

Комисията едновременно депозира тези инструменти от името на Европейската общност за 

атомна енергия.

Съставено в Брюксел на 

За Съвета За Комисията

Председател Председател


