6.10.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/13

HANDELINGEN VAN BIJ INTERNATIONALE
OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN
BESLUIT Nr. 1/2010 VAN DE ACS-EU-RAAD VAN MINISTERS
van 21 juni 2010
betreffende

de

toetreding

van

de Republiek Zuid-Afrika
partnerschapsovereenkomst

tot

de

herziene

ACS-EU-

(2010/595/EU)
Overeenkomstig zijn reglement van orde (3) kan
de ACS-EU-Raad van ministers die bij de ACS-EUpartnerschapsovereenkomst is ingesteld, een verzoek tot
toetreding volgens de schriftelijke procedure goedkeuren,

DE ACS-EU-RAAD VAN MINISTERS,

(5)

Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden
van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan (hierna „ACS” genoemd), enerzijds, en de
Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, die op
23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou (1) en op
25 juni 2005 werd herzien te Luxemburg (hierna „de ACSEU-partnerschapsovereenkomst” genoemd) (2), en met name
artikel 94, lid 1,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De herziene ACS-EU-partnerschapsovereenkomst is op
1 juli 2008 in werking getreden overeenkomstig
artikel 93, lid 3, daarvan.

(2)

Hoewel Zuid-Afrika op 25 juni 2005 de herziene ACSEU-partnerschapsovereenkomst had ondertekend, heeft
het verzuimd uiterlijk op 30 juni 2009 een akte van
bekrachtiging neder te leggen krachtens artikel 93, lid 4.

(3)

(4)

In
artikel
94
van
de
herziene
ACS-EUpartnerschapsovereenkomst is bepaald dat elk verzoek
tot toetreding van een staat aan de ACS-EU-Raad van
ministers wordt voorgelegd en door deze wordt goedge
keurd.
Zuid-Afrika diende op 23 november 2009 een verzoek
tot toetreding tot de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst
in.

(1) PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.
(2) Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tus
sen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied
en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (PB
L 209 van 11.8.2005, blz. 27).

Artikel 1
Goedkeuring van het verzoek tot toetreding
Het verzoek tot toetreding van de Republiek Zuid-Afrika tot de
Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van
Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan,
enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, an
derzijds, die op 23 juni 2000 werd ondertekend te Cotonou en
op 25 juni 2005 werd herzien te Luxemburg, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop
het wordt aangenomen.

Gedaan te Ouagadougou, 21 juni 2010.
Voor de ACS-EU-Raad van ministers
De voorzitter
P. BUNDUKU-LATHA

(3) PB L 95 van 14.4.2005, blz. 44.

