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Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Új-Zéland között, az 

1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. 
cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár 
Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek 
ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő 
módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás 
megkötéséről
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A TANÁCS …/2011/EU HATÁROZATA 

(…)

az Európai Unió és Új-Zéland között,

az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT)

XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján,

a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő

engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való

csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan,

levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) 

bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben a 218. cikk (6) bekezdése a) pontjának v. 

alpontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére1,

  

1 HL C […], […], […] o.
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mivel:

(1) 2007. január 29-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy a Bolgár 

Köztársaságnak és Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozása során az 1994. évi 

Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja 

értelmében tárgyalásokat kezdjen a Kereskedelmi Világszervezet egyes más tagjaival.

(2) A Bizottság a tárgyalásokat a Tanács által elfogadott tárgyalási irányelveket követve 

folytatta le.

(3) E tárgyalások lezárultak, és az Európai Unió és Új-Zéland között, az 1994. évi Általános 

Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. 

cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő 

engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő 

módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodást („a 

megállapodás”) 2010. szeptember 7-én parafálták.

(4) A megállapodást az Unió nevében a … tanácsi határozatnak+1 megfelelően …-án/-én*

aláírták, a megállapodásnak egy későbbi időpantban való megkötésére figyelemmel.

(5) A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

  

+ HL: kérem illessze be a preambulumbekezdésbe az st6534/11-es dokumentumban foglalt 
határozat hivatkozását.

1 HL: kérem illessze be a preambulumbekezdésbe az st6534/11-es dokumentumban foglalt 
határozat kihirdetési hivatkozását.

* HL: kérem illessze be a megállapodás időpontját.
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1. cikk

A Tanács az Európai Unió és Új-Zéland között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi 

Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár 

Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai 

Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött 

megállapodást („a megállapodás”) az Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás szövegét csatolták e határozathoz.*

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap a megállapodásban meghatározott értesítés megtételére 

jogosult személy(ek) kijelölésére.1

3. cikk

Ez a határozat elfogadása napján lép hatályba. 

Kelt 

a Tanács részéről

az elnök

  

* HL: kérem csatolja az st6537/11-es dokumentumot.
1 A megállapodás hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 

közzétételéről a Tanács Főtitkársága gondoskodik.


