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ADVIES 
Ondertekening en goedkeuring van internationale verdragen 

Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de Brede 
en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, 

enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, gedaan te Brussel 
op 24 november 2017 

en 

Voorontwerp van ordonnantie voor de instemming met de 
Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie 
en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio 

op 17 juli 2018 

21 februari 2019 
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Aanvrager Minister Guy Vanhengel 

Aanvraag ontvangen op 21 januari 2019 

Aanvraag behandeld door  Commissie Economie - Werkgelegenheid - 

Fiscaliteit - Financiën 

Advies uitgebracht door de plenaire zitting op 21 februari 2019 
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Vooraf 
Deze voorontwerpen van ordonnantie stemmen in met : 

- de Brede en Versterkte Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese 

Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, 

anderzijds, gedaan te Brussel op 24 november 2017, en 

- de Strategische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, 

enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018. 

 

1. Kaderovereenkomst Armenië 

Deze overeenkomst vervangt de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Armenië van 

1999 en zal hun politieke en economische partnership versterken, evenals de samenwerking tussen de 

partijen door een verhoogde deelname van Armenië aan de strategieën, programma’s en 

agentschappen van de Europese Unie. 

2. Kaderovereenkomst Japan 

Deze kaderovereenkomst tussen de EU en Japan is een première. Het zal de belangrijkste 

overeenkomst zijn die ooit door de EU is onderhandeld, en zal leiden tot de oprichting van een 

vrijhandelszone. 

Zo zal deze overeenkomst het merendeel van de douanerechten afschaffen voor ondernemingen van 

de EU die exporteren naar Japan, deze markt openstellen voor de belangrijkste landbouwproducten 

van de EU en de exportvooruitzichten van de EU op tal van gebieden uitbreiden.      

De economische partnerschapsovereenkomst zal de EU en Japan bovendien in de mogelijkheid stellen 

om hun samenwerking op een hele reeks gebieden, zoals duurzame ontwikkeling of 

terrorismebestrijding, op te voeren.  

Advies 

De Raad maakt geen opmerkingen over deze voorontwerpen van ordonnantie. 
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