
DECYZJA RADY (UE) 2020/1583 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu 
Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej i wzmocnionej Umowy o partnerstwie 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia 

listy osób, które mają pełnić rolę arbitrów w procedurach rozstrzygania sporów 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku 
z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Ato
mowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (1) (zwana dalej 
„umową”) została podpisana w imieniu Unii zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/104 (2) i jest częściowo stosowana 
tymczasowo od dnia 1 czerwca 2018 r. 

(2) Na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r., zgodnie z art. 339 ust. 1 umowy, Komitet Partnerstwa sporządził 
listę 15 osób, które wyrażają chęć i są zdolne pełnić rolę arbitrów (zwaną dalej „listą arbitrów”). 

(3) Armenia poinformowała Unię, że jedna z zaproponowanych przez nią osób przestała spełniać warunki określone 
w art. 339 ust. 2 umowy i w związku z tym powinna zostać zastąpiona. 

(4) W celu zapewnienia funkcjonowania tymczasowo stosowanych postanowień umowy Komitet Partnerstwa ma przy
jąć decyzję w sprawie zastąpienia listy arbitrów zmienioną listą. 

(5) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa, gdyż 
decyzja Komitetu Partnerstwa w sprawie zastąpienia listy arbitrów będzie wiążąca dla Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być przyjęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Partnerstwa ustanowionego na mocy Kompleksowej 
i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich pań
stwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia listy arbitrów, 
o której mowa w art. 339 tej umowy, oparte jest na stosownym projekcie decyzji Komitetu Partnerstwa (3). 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

(1) Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 4. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2018/104 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Komplek

sowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony (Dz.U. L 23 z 26.1.2018, s. 1). 

(3) Zob. dokument ST 11524/20 na stronie http://register.consilium.europa.eu. 
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Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 października 2020 r.  

W imieniu Rady 
Przewodniczący 

S. SCHULZE     
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