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Muu asiaMnrovvvvom det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidanUtgiven i Helsingfors den 26 februari 2021

159/2021

Statsrådets förordning
om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, 
Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Re-

publiken Armenien, å andra sidan

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § och 3 § i lagen om det om-
fattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska ato-
menergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å
andra sidan (594/2019):

1 §
Det i Bryssel den 24 november 2017 ingångna omfattande och fördjupade partnerskaps-

avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras med-
lemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan, träder i kraft den 1 mars
2021 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 8 februari 2019 och av republikens president den
26 april 2019. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekretariatet för Eu-
ropeiska unionens råd den 7 maj 2019.

2 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som för-

ordning.

3 §
Lagen om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unio-

nen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Re-
publiken Armenien, å andra sidan (594/2019), träder i kraft den 1 mars 2021.

Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.
                                                               
                                                               4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Utrikesminister Pekka Haavisto

                                      Avdelningschef Maimo Henriksson
(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 14/2021. 
Bilagorna och protokollet I till avtalet finns att tillgå i Europeiska unionens officiella tidning 
L 23 av den 26 januari 2018, på adressen www.eur-lex.europa.eu och vid utrikesministeriet, 
som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
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