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RÅDET

RÅDETS BESLUT
av den 27 mars 1995

om ingåendet av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Sri
Lanka om partnerskap och utveckling
(95/ 129 /EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA

Avtalets text bifogas detta beslut (3).

BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättande av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 113 och 130 Y i
detta, i samband med artikel 228.2 första meningen och
228.3 första stycket,

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den
anmälan som avses i artikel 26 i avtalet.

med beaktande av kommissionens förslag ('),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och
med beaktande av följande:

Enligt artikel 130 U i fördraget skall gemenskapens
politik inom området för utvecklingssamarbetet främja en
varaktig ekonomisk och social utveckling i utvecklings
länderna, deras harmoniska och successiva integration i
världsekonomin och kampen mot fattigdomen i dessa

Artikel 3
Kommissionen skall tillsammans med företrädare för

medlemsstaterna företräda gemenskapen i den gemen
samma kommitté som avses i artikel 20 i avtalet.

Artikel 4

länder.

För att förverkliga målsättningarna för sina yttre förbin
delser, bör gemenskapen godkänna det avtal som avses i

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning.

detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Utfärdat i Bryssel den 27 mars 1995.

Artikel 1

På rådets vägnar

Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Sri
Lanka om partnerskap och utveckling godkänns härmed
på gemenskapens vägnar.

(') EGT nr C 86, 23.3.1994, s.5.

(2) EGT nr C 18, 23.1.1995.

M. GIRAUD

Ordförande

(3) Texten till detta avtal, som undertecknades den 18 juli 1994,
är giltig endast på tyska, engelska, danska, spanska, franska,
grekiska, italienska, nederländska, portugisiska och lankesiska.

En översättning till svenska kommer snart att offentliggöras

för kännedom i C-serien.

