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KONINKRIJK BELGI Ë

ADVIES 33.131/1
VAN DE AFDELING WETGEVING
VAN DE RAAD VAN STATE

De RAAD VAN STATE, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 11 maart 2002
door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en
Buitenlands Beleid verzocht hem van advies te dienen over een voorontwerp van decreet
“houdende instemming met
1.

de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika,
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap
en haar lidstaten, anderzijds, de bijlagen I tot VI, de protocollen 1 tot 3 en de
slotakte, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000, en

2.

het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten,
in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de
tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de bijlage,
ondertekend in Brussel op 18 september 2000”,

heeft op 14 maart 2002 het volgende advies gegeven :
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VOORAFGAANDE VORMVEREISTEN
Krachtens artikel 4, § 2, 1 °, van het decreet van 29 april 1991 tot
instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de
algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en
natuurverenigingen wint de Vlaamse regering het advies in van die Raad over, onder
meer, de voorontwerpen van decreet die betrekking hebben op het leefmilieu of het
natuurbehoud, met uitzondering van het begrotingsdecreet.
Aangezien de goed te keuren overeenkomst een aantal bepalingen bevat
die betrekking hebben op het leefmilieu, en een instemmingsdecreet niet kan worden
gezien los van de inhoud van het erdoor goedgekeurde verdrag, diende het
voorontwerp met toepassing van de voornoemde bepaling te worden voorgelegd aan de
Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen.
Uit geen van de aan de Raad van State, afdeling wetgeving, voorgelegde
stukken blijkt dat zulks is gebeurd.
De hierna volgende opmerkingen worden dan ook gemaakt onder het
voorbehoud dat alsnog aan het vernoemde vormvereiste wordt voldaan.

ALGEMENE OPMERKING
Het intern akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van
de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de
tenuitvoerlegging van de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de bijlage,
ondertekend in Brussel op 18 september 2000, is een akkoord dat geen protocol of
bijlage vormt bij de Overeenkomst van Cotonou, maar een akkoord dat enkel is
gesloten tussen de lidstaten van de Europese Gemeenschap.
Het verdient derhalve aanbeveling om dat akkoord bij wege van een
afzonderlijke instemmingsakte te laten goedkeuren.
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ONDERZOEK VAN DE TEKST
Opschrift en artikel 2
Gelet op de officiële benaming van de aan het Vlaams Parlement
voorgelegde overeenkomst, voege men aan het opschrift en aan artikel 2 van het
ontwerp de woorden “(“Overeenkomst van Cotonou”)” toe na de woorden
“ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000”.
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De kamer was samengesteld uit
de Heren

M evrouw

M. VAN DAMME,

kamervoorzitter,

J. BAERT,
J. SMETS,

staatsraden,

G. SCHRANS ,

assessor van de afdeling wetgeving,

A.-M. GOOSSENS ,

toegevoegd griffier

Het verslag werd uitgebracht door de H. B. SEUTIN, eerste auditeur. De nota van het
(‘oor-dinatiebureau werd opgesteld en toegelicht door de H. L. V AN CALENBERGH, adjunctreferendaris.

DE

GRIFFIER,

D EVOORZITTER ,

M. VAN DAMME

