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RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD
van 27 maart 1995

betreffende de sluiting van de Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap
en ontwikkeling tussen de Europese Gemeenschap en de Democratische
Socialistische Republiek Sri Lanka
(95/ 129/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 113 en 130
Y juncto artikel 228, lid 2, eerste zin, en lid 3, eerste

Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka wordt
hierbij namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

alinea,

Artikel 2

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

De Voorzitter van de Raad verricht, namens de Gemeen

Gezien het advies van het Europees Parlement (2),

schap, de kennisgeving bedoeld in artikel 26 van de Over
eenkomst.

Overwegende dat ingevolge artikel 1 30 U van het Verdrag,
het beleid van de Gemeenschap op het gebied van

Artikel 3

ontwikkelingssamenwerking gericht is op de bevordering
van de duurzame economische en sociale ontwikkeling
van de ontwikkelingslanden, hun harmonische en gelei
delijke integratie in de wereldeconomie en de strijd tegen

De Commissie, bijgestaan door vertegenwoordigers van de
Lid-Staten, vertegenwoordigt de Gemeenschap in de in
artikel 20 van de Overeenkomst bedoelde gemengde

de armoede in deze landen ;

commissie.

Overwegende dat de Gemeenschap, met het oog op het
bereiken van haar doelstellingen op het gebied van de
buitenlandse betrekkingen, de in dit besluit bedoelde
Overeenkomst dient goed te keuren,

BESLUIT :

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 27 maart 1995.
Artikel 1

De Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en
ontwikkeling tussen de Europese Gemeenschap en de

(') PB nr. C 86 van 23. 3. 1994, blz. 5.
O PB nr. C 18 van 23. 1 . 1995.

Voor de Raad
De Voorzitter
M. GIRAUD

