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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό 

μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Αυστραλίας σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο 
XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 
σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται 
στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο 
πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2011/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη σύναψη συμφωνίας

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας

σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII

της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994

σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων

που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας

στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 207 

παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 218, παράγραφος 6, στοιχείο α),

περίπτωση v),

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου1,

  

1 ΕΕ C …
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 29 Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει 

διαπραγματεύσεις με ορισμένα άλλα μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου XXIV παράγραφος 6 της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και 

Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, στο πλαίσιο της προσχώρησης της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2) Οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν από την Επιτροπή στα πλαίσια των οδηγιών 

διαπραγμάτευσης που εξέδωσε το Συμβούλιο.

(3) Μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, μονογραφήθηκε, στις 15 Ιουνίου 

2010, μια συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής των επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Αυστραλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο 

XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την 

τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

(4) Η συμφωνία υπεγράφη εξ ονόματος της Ένωσης στ …, με την επιφύλαξη της σύναψής της 

σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση .... του Συμβουλίου.

(5) Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 
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Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της `Ενωσης η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο 

XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την 

τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κείμενο της συμφωνίας προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου καλείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να προβούν, 

εξ ονόματος της Ένωσης, στην κοινοποίηση που προβλέπεται στη συμφωνία.1.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

...,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

  

1 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


