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INTERNATIONELLA AVTAL
Information om dagen för ikraftträdandet av avtalet om ändring för andra gången av AVS–EUpartnerskapsavtalet
Avtalet om ändring för andra gången av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan,
undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 (1) träder i kraft den
1 april 2017, i enlighet med artikel 93.3 i avtalet, eftersom det sista ratifikations- eller godkännandeinstrumentet
deponerades den 27 januari 2017.

Meddelande om provisorisk tillämpning av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan
Det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra
sidan (1), som undertecknades i Bryssel den 30 oktober 2016, ska i enlighet med artikel 30.2 i avtalet tillämpas
provisoriskt från och med den 1 april 2017. Enligt artikel 3 i rådets beslut av den 28 oktober 2016 om undertecknande
och provisorisk tillämpning av avtalet ska följande delar av avtalet tillämpas provisoriskt mellan unionen och Kanada,
dock endast i den mån de avser frågor som omfattas av unionens befogenhet, inklusive de frågor som omfattas av
unionens befogenhet att fastställa och genomföra en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik:
a) Avdelning I: Artikel 1.
b) Avdelning II: Artikel 2.
c) Avdelning III: Artiklarna 4.1, 5, och 7 b.
d) Avdelning IV:
— Artiklarna 9, 10.2, 10.3, 12.4, 12.5, 12.10, 14, 15, 16 och 17.
— Artiklarna 12.6, 12.7, 12.8, 12.9 och 13 ska tillämpas provisoriskt och begränsas till frågor där unionen redan
har utövat sin behörighet internt.
e) Avdelning V: Artikel 23.2.
f) Avdelning VI: Artiklarna 26, 27 och 28.
g) Avdelning VII: Artiklarna 29, 30, 31, 32, 33 och 34 i den utsträckning som dessa bestämmelser är begränsade till att
säkerställa den provisoriska tillämpningen av avtalet.
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