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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

Предложение за 

 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която трябва да бъде заета от Европейския съюз в рамките на 

Комитета на посланиците АКТБ—ЕС във връзка с приемането на решение за 

приемането на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от 

Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС   
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 СПОРАЗУМЕНИЕ АКТБ—ЕС ОТ КОТОНУ  

 
ГРУПА НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ АФРИКА, 

КАРИБИТЕ И  
ТИХООКЕАНСКИЯ БАСЕЙН 

 

 СЪВЕТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

    

 

 

 Брюксел, ххх 2019 г. 
 

   
АКТБ/xxx/19  АКТБ—ЕС xxx/19 

 
   

 
РЕШЕНИЕ АКТБ—ЕС 

Относно: Проект на решение № xx/2019 на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС за 
приемане на преходни мерки в съответствие с член 95, параграф 4 от 
Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС  
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Проект на 

РЕШЕНИЕ № [X]/2019  

НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС  

от [да се добави датата] 

за приемане на преходни мерки съгласно член 95, параграф 4 от Споразумението за 

партньорство АКТБ—ЕС 

 

 

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС, 

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата на държавите 

от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и 

нейните държави членки, от друга страна
1
, и по-специално член 15, параграф 4 и член 16, 

параграф 2 от него, във връзка с член 95, параграф 4 от него, 

 
като има предвид, че: 

(1) Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС бе подписано в Котону на 23 юни 2000 г., 

влезе в сила на 1 април 2003 г. и ще се прилага до 29 февруари 2020 г. 

(2) Съгласно член 95, параграф 4, първа алинея от Споразумението за партньорство 

АКТБ—ЕС през септември 2018 г. започнаха преговори по ново споразумение за 

партньорство АКТБ—ЕС. Тъй като до датата на изтичане на срока на действие на 

настоящата правна уредба няма да има готовност за прилагане на новото споразумение, 

е необходимо да се приемат преходни мерки. 

(3) В член 95, параграф 4, втора алинея от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС е 

предвидено, че Съветът на министрите приема всички преходни мерки, които може да 

са необходими до влизането в сила на новото споразумение. 

                                                 
1
 (OВ L 317, 15.12.2000 г., стp. 3), изменено със споразумението, подписано в Люксембург на 25 юни 

2005 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27), и със споразумението, подписано в Уагадугу на 22 юни 2010 г. 

(OВ L 287, 4.11.2010 г., стp. 3). 
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(4) Съгласно член 15, параграф 4 от СПК на 23 май 2019 г. Съветът на министрите АКТБ—

ЕС делегира правомощия за приемане на преходни мерки на Комитета на посланиците 

АКТБ—ЕС
2
.  

(5) Поради това е целесъобразно Комитетът на посланиците АКТБ—ЕС да приеме 

решение в съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство 

АКТБ—ЕС, за удължаване на срока на прилагане на разпоредбите на Споразумението 

за партньорство АКТБ—ЕС, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., в тяхната цялост, 

до 31 декември 2020 г. или до датата на влизане в сила или началната дата на 

временното прилагане на новото споразумение за партньорство между Съюза и 

държавите от АКТБ, ако тя е преди 31 декември 2020 г.  ПРИЕ НАСТОЯЩОТО 

РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Прилагането на разпоредбите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, подписано в 

Котону на 23 юни 2000 г., в тяхната цялост, се удължава до 31 декември 2020 г. или до датата 

на влизане в сила или началната дата на временното прилагане на новото споразумение за 

партньорство между Съюза и държавите от АКТБ, ако тя е преди 31 декември 2020 г. 

 

Член 2 

Настоящото решение влиза в сила на xxx 2020 г. 

 

Съставено в [Брюксел] на [дата] година. 

 

 

За Комитета на посланиците АКТБ—ЕС   

 

                                                 
2
  Решение № 1/2019 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 23 май 2019 г. относно делегирането на 

правомощия на Комитета на посланиците АКТБ—ЕС относно решение за приемане на преходни мерки в 

съответствие с член 95, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС [2019/920] (ОВ L 146, 

5.6.2019 г., стр. 114).   


