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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Μαρτίου 1995
σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα για τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη
(95/ 129/EK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως τα άρθρα 113 και 130 Ω, σε συνδυασμό με το
άρθρο 228 παράγραφος 2 πρώτη φράση και παράγραφος 3
πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.
Άρθρο 2

O πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση
που προβλέπεται στο άρθρο 26 της συμφωνίας εξ ονόματος
της Κοινότητας.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Άρθρο 3

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 130 Y της συνθήκης, η πολιτική της
Κοινότητας στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη
ευνοεί τη σταθερή και διαρκή οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών, την αρμονική και
προοδευτική ένταξή τους στη διεθνή οικονομία και την
καταπολέμηση της ένδειας στις χώρες αυτές·

ότι η Κοινότητα θα πρέπει να εγκρίνει, για την επίτευξη
των στόχων της στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, τη
συμφωνία που αναφέρεται στην παρούσα απόφαση,

H Επιτροπή, επικουρούμενη από τους εκπροσώπους των
κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή
επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 20 της συμφωνίας.
Αρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 1995.
Άρθρο 1

H συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σρι Λάνκα για
τις εταιρικές σχέσεις και την ανάπτυξη εγκρίνεται εξ ονόμα
τος της Κοινότητας.

(') EE αριθ. C 86 της 23. 3. 1994, σ. 5.
(2) ΕΕ αριθ. C 18 της 23. 1 . 1995.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Μ. GΙRΑUD

