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HATÁROZATOK
AZ EURÓPAI TANÁCS HATÁROZATA
(2012. július 11.)
Mayotte Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról
(2012/419/EU)
egészíteni egyfelől az említett cikket, annak érdekében
hogy az teljes egészében alkalmazandó legyen Mayottera, másfelől pedig az EUMSZ 355. cikke (1) bekezdését.

AZ EURÓPAI TANÁCS,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 355. cikkének (6) bekezdésére,
tekintettel a Francia Köztársaság kezdeményezésére,

(5)

Mayotte szigete Európai Unióval kapcsolatos jogállásának
megváltozása – ami egy demokratikusan kinyilvánított
kérésen alapul – következetes lépés azt követően, hogy
a sziget jogállását illetően közeledett az anyaországhoz,

tekintettel az Európai Bizottság véleményére,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

1. cikk
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)
355. cikkének (6) bekezdése lehetővé teszi az Európai
Tanács számára, hogy a 355. cikk (1) és (2) bekezdé
sében említett valamely dán, francia vagy holland ország
vagy terület Unióval kapcsolatos jogállását az érintett
tagállam kezdeményezésére, a Bizottsággal folytatott
konzultációt követően egyhangú határozattal módosítsa.
A Francia Köztársaság (a továbbiakban Franciaország)
elnökének 2011. október 26-án kelt levelében arra
kérte az Európai Tanácsot, hogy határozzon arról, hogy
a jelenleg az EUMSZ 355. cikkének (2) bekezdése szerint
a tengerentúli országok és területek jogállásával bíró, és
az EUMSZ II. mellékletében ekként szereplő Mayotte az
EUMSZ 349. cikke szerinti, legkülső régiók jogállását
szerezze meg.
Franciaország kérése a mayotte-i lakosság azon döntését
tükrözi, amely szerint fokozatosan közeledni kívánnak
Franciaország kontinentális részéhez, és amely döntést
megerősített a 2009. március 29-én tartott népszavazás
is, ahol a leadott szavazatok 95,2 %-a támogatta azt a
javaslatot, hogy Mayotte megyévé váljon. Mayotte
ennek megfelelően 2011. március 31-én Franciaország
101. megyéjévé és ötödik tengerentúli megyéjévé vált.
Mayotte társadalmi és gazdasági strukturális helyzete,
valamint földrajzi helyzete megfelel az EUMSZ
349. cikkében említett, és az ugyane rendelkezés értel
mében vett tengerentúli régiókra jellemző tulajdonságok
nak. Ezért a Mayotte-ra történő hivatkozással ki kell

Mayotte 2014. január 1-jétől kezdve nem tartozik a tengerentúli
országok és területek közé, amelyekre az Európai Unió műkö
déséről szóló szerződés (EUMSZ) negyedik részének rendelkezé
seit kell alkalmazni, és az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső
régióvá válik.
2. cikk
Az EUMSZ ezért a következőképpen módosul:
1. A 349. cikk első bekezdése a „Martinique” szó után a
„Mayotte” szóval egészül ki.
2. A 355. cikk (1) bekezdése a „Martinique-re” kifejezés után a
„Mayotte-ra” kifejezéssel egészül ki.
3. A II. melléklet hatodik francia bekezdését el kell hagyni.
3. cikk
Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.
Ezt a határozatot 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2012. július 11-én.
az Európai Tanács részéről
az elnök
H. VAN ROMPUY

