
Az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok
közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a
Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lett
Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén
Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

A BELGA KIRÁLYSÁG,

A DÁN KIRÁLYSÁG,

A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

A GÖRÖG KÖZTÁRSASÁG,

A SPANYOL KIRÁLYSÁG,

A FRANCIA KÖZTÁRSASÁG,

ÍRORSZÁG,

AZ OLASZ KÖZTÁRSASÁG,

A LUXEMBURGI NAGYHERCEGSÉG,

A HOLLAND KIRÁLYSÁG,

AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁG,

A PORTUGÁL KÖZTÁRSASÁG,

A FINN KÖZTÁRSASÁG,

A SVÉD KIRÁLYSÁG,

NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA,

(a továbbiakban: az „Európai Közösség tagállamai”)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

(a továbbiakban: a „Közösség”)

A MEXIKÓI EGYESÜLT ÁLLAMOK,

(a továbbiakban: „Mexikó”)

és

A CSEH KÖZTÁRSASÁG,

AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG,

A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁG,

A LETT KÖZTÁRSASÁG,

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG,

A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁG,

A LENGYEL KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG,

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG,

(a továbbiakban: az „új tagállamok”)
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MIVEL 1997. december 8-án Brüsszelben aláírásra került és 2000. október 1-jén hatályba lépett az egyrészről a Közösség
és annak tagállamai, valamint másrészről Mexikó között létrejött gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együtt-
működési megállapodás (a továbbiakban: „megállapodás”);

MIVEL 2003. április 16-án Athénban aláírásra került a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársa-
ságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel
Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló
szerződés (a továbbiakban: „csatlakozási szerződés”);

MIVEL a csatlakozási szerződés 6. cikkének (2) bekezdése szerint az új tagállamok csatlakozása a megállapodáshoz az
ahhoz csatolt jegyzőkönyv aláírása útján történik;

MIVEL a megállapodás 55. cikke kimondja, hogy: „E megállapodás alkalmazásában »a Felek«: egyrészről a Közösség vagy
annak tagállamai, illetve a Közösség és annak tagállamai, összhangban azoknak az Európai Közösséget létrehozó szer-
ződés szerinti hatáskörével, másrészről pedig Mexikó”;

MIVEL a megállapodás 56. cikke kimondja, hogy: „E megállapodást egyrészről azokon a területeken kell alkalmazni,
amelyeken az Európai Közösséget létrehozó szerződés alkalmazandó, az abban a szerződésben meghatározott feltéte-
lekkel, másrészről a Mexikói Egyesült Államok területén”;

MIVEL a megállapodás 59. cikke kimondja, hogy: „E megállapodás két példányban készült angol, dán, finn, francia, görög,
holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven, és valamennyi szöveg egyaránt hiteles”;

MIVEL az Európai Közösségnek, tekintetbe véve az új tagállamok Európai Unióhoz való csatlakozásának időpontját, ezen
jegyzőkönyv rendelkezéseit esetleg a hatálybalépéséhez szükséges valamennyi belső eljárás befejezését megelőzően is
alkalmaznia kell;

MIVEL ezen jegyzőkönyv 5. cikkének (3) bekezdése a hatálybalépéshez szükséges belső eljárásaik befejezését megelőzően
is lehetővé teszi a jegyzőkönyv ideiglenes alkalmazását az Európai Közösség és annak tagállamai részére;

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1.cikk

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság,
a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,
a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztár-
saság és a Szlovák Köztársaság szerződő félként csatlakozik az
egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint
másrészről a Mexikói Egyesült Államok között létrejött gazda-
sági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési
megállapodáshoz.

2. cikk

Hat hónappal az ezen jegyzőkönyv parafálását követően az
Európai Közösség továbbítja a tagállamoknak és Mexikónak a
megállapodás cseh, észt, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,

szlovák és szlovén nyelvű változatát. Ezen jegyzőkönyv hatály-
balépésére figyelemmel az új nyelvű változatok ugyanazon felté-
telek mellett válnak hitelessé, mint a megállapodás jelenlegi
nyelvein megfogalmazott változatok.

3 cikk

Ezen jegyzőkönyv a gazdasági partnerségi, politikai koordiná-
ciós és együttműködési megállapodás szerves részét képezi.

4. cikk

E jegyzőkönyv két példányban készült angol, cseh, dán, észt,
finn, francia, görög, holland, lengyel, lett, litván, magyar, máltai,
német, olasz, portugál, spanyol, svéd, szlovák és szlovén
nyelven, és valamennyi szöveg egyaránt hiteles.
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5 cikk

(1) E jegyzőkönyvet az Európai Közösség, a tagállamok
nevében az Európai Unió Tanácsa, valamint a Mexikói Egyesült
Államok saját eljárásának megfelelően jóváhagyja.

(2) Ez a jegyzőkönyv azon időpontot követő első hónap első
napján lép hatályba, amikor a felek kölcsönösen értesítik
egymást a hatálybalépéshez szükséges belső eljárások befejező-
déséről.

(3) A (2) bekezdés ellenére a felek megállapodnak abban,
hogy az Európai Közösség és annak tagállamai a jegyzőkönyv

hatálybalépéséhez szükséges belső eljárásaik befejeződéséig ezen
jegyzőkönyv rendelkezéseit legfeljebb 12 hónapos időtartamra
alkalmazzák azt követő hónap első napjától, amikor az Európai
Közösség és annak tagállamai értesítést küldenek az ehhez szük-
séges eljárásaik befejeződéséről és Mexikó értesítést küld a jegy-
zőkönyv hatálybalépéséhez szükséges eljárásainak befejeződé-
séről.

(4) Az értesítést az Európai Unió Tanácsa főtitkárának kell
megküldeni; az Európai Unió Tanácsa főtitkára a megállapodás
letéteményese.
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