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az AKCS–EK partnerségi megállapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és
követendő eljárásokról szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás módosításáról szóló

megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

(2006/611/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TAGÁLLAMAI KORMÁNYAINAK A
TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 2005. június 25-én Luxembourgban aláírt megálla-
podással (a továbbiakban: az AKCS–EK megállapodást módosító
megállapodás) módosított, 2000. június 23-án Cotonouban
(Benin) aláírt AKCS–EK partnerségi megállapodásra (a továb-
biakban: az AKCS–EK-megállapodás),

tekintettel a Bizottság tervezetére,

mivel:

(1) Az AKCS–EK-megállapodás 95. cikkének (3) bekezdé-
sével összhangban az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa
2005. június 25-én elfogadta a felülvizsgált AKCS–EK
partnerségi megállapodás aláírásának időpontjától annak
hatálybalépésének időpontjáig terjedő időszak átmeneti
intézkedéseiről szóló 5/2005 határozatot (1) fogadott el,
amely az aláírásától, 2005. június 25-étől a módosított
AKCS–EK-megállapodás hatálybalépéséig alkalmazható.

(2) Ezen átmeneti intézkedések elfogadása maga után vonja
az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás
rendelkezései többségének korai alkalmazását, kivételt
képeznek a többéves pénzügyi keret előírt módosításai
és a terrorizmus elleni harcra, valamint a tömegpusztító
fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó
együttműködés, amelyek a pénzügyi források rendelke-
zésre állására vonatkozó tanácsi határozat alapján felté-
telhez kötöttek.

(3) A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező
képviselői megállapodtak az AKCS–EK partnerségi megál-
lapodás végrehajtása érdekében meghozandó intézkedé-
sekről és követendő eljárásokról szóló belső megálla-
podás módosításáról szóló, 2000. szeptember 18-i
belső megállapodásról (a továbbiakban: a belső megálla-

podást módosító megállapodás). Ez a belső megállapo-
dást módosító megállapodás addig nem léphet hatályba,
amíg minden egyes tagállam a saját alkotmányos köve-
telményeivel összhangban el nem fogadja.

(4) Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa 5/2005 határozatának
2. cikkével összhangban a tagállamoknak és a Közös-
ségnek – mindegyiknek a saját nevében – meg kell
tenniük a határozat végrehajtásához szükséges megfelelő
lépéseket.

(5) Ezért a tagállamok által az AKCS–EK-megállapodást
módosító megállapodás korai alkalmazásának idősza-
kában követendő eljárások megállapítása érdekében
rendelkezést kell hozni a belső megállapodást módosító
megállapodás ideiglenes alkalmazásáról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képvi-
selői között létrejött, az AKCS–EK partnerségi megállapodás
végrehajtása érdekében meghozandó intézkedésekről és köve-
tendő eljárásokról szóló belső megállapodás módosításáról
szóló, 2000. szeptember 18-i belső megállapodás (a továb-
biakban: a belső megállapodást módosító megállapodás) rendel-
kezéseit 2005. június 25-től ideiglenesen alkalmazni kell.

A belső megállapodást módosító megállapodás szövegét
csatolták e határozathoz.

2. cikk

E határozat az AKCS–EK-megállapodást módosító megállapodás
korai alkalmazására irányuló átmeneti intézkedések hatálybalé-
pésével egy időben lép hatályba.

A határozat a belső megállapodást módosító megállapodás
hatálybalépéséig marad hatályban.
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3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Kelt Luxembourgban, 2006. április 10-én.

a tagállamok kormányainak nevében
az elnök
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