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ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ
Относно: РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване на споразумение под 

формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република 
Аржентина в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото 
споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с 
изменението на отстъпките в списъците на Република България и на 
Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз
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РЕШЕНИЕ № …/2011/ЕС НА СЪВЕТА 

от

за сключване на споразумение под формата на 

размяна на писма между 

Европейския съюз и Република Аржентина 

в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение 

за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението 

на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния 

в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) 

от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент1,

  
1 OВ C …
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като има предвид, че:

(1) На 29 януари 2007 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с някои 

други членове на Световната търговска организация съгласно член XXIV:6 от 

Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. в процеса на 

присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.

(2) Комисията проведе преговори в рамките на приетите от Съвета насоки за преговори. 

(3) Преговорите приключиха и на 22 септември 2010 г. бе парафирано споразумение под 

формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република Аржентина в 

съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и 

търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на 

Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към 

Европейския съюз („споразумението”).

(4) Споразумението бе подписано от името на Съюза на …*при условие на сключването 

му на по-късна дата в съответствие с Решение …+.на Съвета1

(5) Споразумението следва да бъде одобрено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

  
* ОВ: Моля, въведете датата на подписването на споразумението.
+ ОВ: Моля, въведете в съображението препратка към решението в st 6607/11.
1 ОВ: Моля, въведете в тази бележка под линия данните за публикуването на 

решението в документ 6607/11.



6609/11 BK/pen 3
TEFS BG

Член 1

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Република 

Аржентина в съответствие с член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата 

и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на 

Република България и на Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз

(„споразумението”) се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение*.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да 

извърши от името на Съюза нотифицирането, предвидено в споразумението.1 .

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в ... на

За Съвета

Председател

  
* ОВ: Моля, приложете документ st 6610/11.
1 Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален 

вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


