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6609/11 IL/eca 1
TEFS LV

PADOMES LĒMUMS Nr. .../2011/ES

(... gada ...)

par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā 

starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 

1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) 

XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz 

koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas 

saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu 

saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu1,

  

1 OV C ...
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tā kā:

(1) Bulgārijas Republikai un Rumānijai pievienojoties Eiropas Savienībai, Padome 2007. gada 

29. janvārī pilnvaroja Komisiju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem 

un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu sākt sarunas ar dažām citām Pasaules 

Tirdzniecības Oorganizācijas dalībvalstīm.

(2) Komisija ir risinājusi sarunas, ievērojot Padomes pieņemtos sarunu norādījumus.

(3) Šīs sarunas ir pabeigtas, un 2010. gada 22. septembrī tika parafēts Nolīgums vēstuļu 

apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada 

Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un 

XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas 

saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai ("nolīgums").

(4) Saskaņā ar Padomes Lēmumu ...+1 nolīgums Eiropas Savienības vārdā tika parakstīts ...*, 

ņemot vērā tā noslēgšanu vēlāk.

(5) Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

  

+ OV: lūdzu, ievietojiet apsvērumā atsauci uz Lēmumu st6607/11 .
1 OV: lūdzu, ievietojiet šajā zemsvītras piezīmē Lēmuma st6607/11 publikācijas atsauci.
* OV: lūdzu, ievietojiet nolīguma parakstīšanas datumu.
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1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību 

un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību 

(GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas 

Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai ("nolīgums").

Nolīguma teksts ir pievienots šim lēmumam*.

2. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs tiek pilnvarots norīkot personu vai personas, kas ir tiesīgas 

Savienības vārdā sniegt nolīgumā paredzēto paziņojumu1.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

...,

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

  

* OV: lūdzu, pievienojiet dokumentu ST 6610/11.
1 Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.


