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▼B
BESLUIT (EU) 2017/1792 VAN DE RAAD
van 29 mei 2017
betreffende de ondertekening, namens de Unie, en voorlopige
toepassing van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële
maatregelen betreffende verzekering en herverzekering
Artikel 1
Er wordt machtiging verleend voor de ondertekening, namens de Unie,
van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Ver
enigde Staten van Amerika inzake prudentiėle maatregelen betreffende
verzekering en herverzekering, onder voorbehoud van de sluiting van de
genoemde overeenkomst.
De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.
▼M1
Artikel 2
De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan
te wijzen die gemachtigd is (zijn) de overeenkomst namens de Unie te
ondertekenen alsmee de uitwisseling van brieven tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten inzake taalregelingen. De ondertekening
van de overeenkomst vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de onder
tekening van de uitwisseling van brieven.
▼B
Artikel 3
De artikelen 4 en 7 van de overeenkomst worden voorlopig toegepast
overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de overeenkomst (1), in
afwachting van de voltooiing van de voor de sluiting ervan vereiste
procedures.
▼M1
Artikel 3 bis
De overeenkomst wordt ondertekend in het Engels. Overeenkomstig het
Unierecht wordt de overeenkomst door de Unie tevens opgesteld in de
Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de
Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Li
touwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roe
meense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de
Zweedse taal. Aan deze extra taalversies moet rechtsgeldigheid worden
verleend door een uitwisseling van diplomatieke nota's tussen de Euro
pese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. Alle bekrachtigde
versies zijn van gelijke waarde.
▼B
Artikel 4
De Commissie vertegenwoordigt de Unie in het gemengd comité waarin
artikel 7 van de overeenkomst voorziet, mits voorafgaande kennisname
van het standpunt van de Raadsgroep financiële diensten; zij licht die
Raadsgroep, indien dat passend is en ten minste eenmaal per jaar, in
over de vorderingen bij de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
(1) De datum vanaf welke de overeenkomst voorlopig wordt toegepast, wordt
door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatie
blad van de Europese Unie.
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▼B
Artikel 5
Ieder standpunt dat namens de Unie kenbaar wordt gemaakt, wordt
vastgesteld overeenkomstig de Verdragen en derhalve door de Raad
als bepaald in artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese
Unie of artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

