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a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői között létrejött, az AKCS–EK
partnerségi megállapodással összhangban a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keret értelmében nyújtandó közösségi támogatás finanszírozásáról és az EK-Szerződés
negyedik részének hatálya alá tartozó tengerentúli országok és területek számára nyújtandó

pénzügyi támogatás elosztásáról szóló belső megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

(2006/610/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A
TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt, az
egyrészről az Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Országok
Csoportja, és másrészről az Európai Közösség és tagállamai
közötti partnerségi megállapodásra (1) (a továbbiakban: az
AKCS–EK partnerségi megállapodás), és az ezt a megállapodást
módosító, Luxembourgban 2005. június 25-én aláírt megálla-
podásra (2) (a továbbiakban: az AKCS–EK partnerségi megálla-
podást módosító megállapodás),

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és
területek (a továbbiakban: TOT) társulásáról szóló,
2001/822/EK tanácsi határozatra (3),

tekintettel a Bizottság által benyújtott tervezetre,

mivel:

(1) Az AKCS–EK partnerségi megállapodást módosító megál-
lapodás addig nem lép hatályba, amíg valamennyi
tagállam nem teljesítette az alkotmányos követelmé-
nyeket a megállapodás 93. cikkével összhangban.

(2) Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa az 5/2005 határo-
zattal (4) átmeneti intézkedéseket fogadott el az AKCS–EK
partnerségi megállapodást módosító megállapodás aláírá-
sának időpontjától annak hatálybalépésének időpontjáig
terjedő időszakra.

(3) Az 5/2005 határozat 2. cikkével összhangban a tagál-
lamok és a Közösség megteszik az átmeneti intézkedések
végrehajtásához szükséges megfelelő lépéseket.

(4) 2006. június 2-án az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa az
AKCS–EK partnerségi megállapodás Ib. mellékleteként
elfogadta a 2008–2013 közötti időszakra vonatkozó
többéves pénzügyi keretet.

(5) A Tanács keretében ülésező tagállamok egyetértésre
jutottak egy belső megállapodással kapcsolatban a
2008–2013 közötti időszakra vonatkozó többéves pénz-
ügyi keret értelmében az AKCS-államok és a TOT
számára nyújtandó közösségi támogatás finanszírozá-
sáról. E megállapodás addig nem lép hatályba, amíg
minden egyes tagállam a saját alkotmányos követelmé-
nyeivel összhangban azt el nem fogadja.

(6) A belső megállapodás hatálybalépésig annak bizonyos
rendelkezései ideiglenesen alkalmazandók,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A belső megállapodásnak a 10. Európai Fejlesztési Alappal
kapcsolatos alábbi rendelkezései e határozat elfogadásának
napjától ideiglenesen alkalmazandók:

1. Az 1. cikk (7) bekezdése a 8. és a 9. cikkel összefüggésben,
amennyiben a Tanács Románia és Bulgária EU-hoz történő
csatlakozása után és a belső megállapodással összhangban
elfogadja az általuk fizetendő hozzájárulás végleges mértékét,
valamint szavazataik végleges súlyozását, továbbá az új
minősített többségre és a blokkoló kisebbségre vonatkozó
szabályokat.

2. A 10. cikk a végrehajtási rendelet és a költségvetési rendelet
elfogadása, valamint többek között az EFA-bizottság és a
Beruházási Hitelkeret Bizottság létrehozása céljából, a 8. és
a 9. cikkel összefüggésben.

HUL 247/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.9.
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2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a határozat a belső megállapodás hatálybalépéséig marad hatályban, a tagállamok kormányai képvise-
lőinek további határozatára figyelemmel.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 17-én.
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