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SKLEP SVETA št. …/2011/EU

z dne

o sklenitvi Sporazuma

v obliki izmenjave pisem

med Evropsko unijo in Avstralijo

v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII

Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994

glede spremembe ugodnosti

na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije

v okviru njunega pristopa k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega pododstavka člena 207(4) v 

povezavi s členom 218(6)(a)(v) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

  

1 UL C …
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) Svet je 29. januarja 2007 pooblastil Komisijo, da na podlagi člena XXIV:6 Splošnega 

sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 začne pogajanja z nekaterimi drugimi 

članicami Svetovne trgovinske organizacije v okviru pristopa Republike Bolgarije in 

Romunije k Evropski uniji.

(2) Pogajanja je vodila Komisija v okviru pogajalskih smernic, ki jih je sprejel Svet.

(3) Ta pogajanja so bila sklenjena in Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo 

in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah 

in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike 

Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: 

Sporazum) je bil parafiran 15. junija 2010.

(4) Sporazum je bil podpisan v imenu Evropske unije dne …*, s pridržkom njegove sklenitve,

v skladu s Sklepom Sveta …+1.

(5) Sporazum bi bilo treba odobriti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

  

* UL: prosimo vstavite datum podpisa Sporazuma.
+ UL: prosimo vstavite v uvodno izjavo sklic na Sklep iz ST 6601/11.
1 UL: prosimo vstavite v to opombo navedbo objave Sklepa iz ST 6601/11.
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Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in 

členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe 

ugodnosti na seznamih ugodnosti Republike Bolgarije in Romunije v okviru njunega pristopa k 

Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu*.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podajo uradnega 

obvestila v imenu Unije v skladu s Sporazumom1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V …,

Za Svet

Predsednik

  

* UL: prosimo priložite dokument ST 6604/11.
1 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka 

veljavnosti Sporazuma.


