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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 14 lutego 2006 r.

w sprawie zawarcia Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej

strony

(2006/356/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 310 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy zdanie drugie oraz z art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzysze-
nie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Człon-
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej
strony, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europej-
skiej w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 2002 r., z zastrze-
żeniem jego ostatecznego zawarcia w późniejszym
terminie.

(2) Układ ten powinien zostać zatwierdzony,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

1. Zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Układ
eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między
Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej
strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, załączniki i proto-
koły do Układu, a także wspólne deklaracje oraz deklaracje
Wspólnoty Europejskiej zawarte w Akcie końcowym.

2. Teksty, o których mowa w ust. 1, stanowią część niniejszej
decyzji.

Artykuł 2

1. Stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota w ramach Rady
Stowarzyszenia i Komitetu Stowarzyszenia, ma zostać określone
przez Radę na wniosek Komisji lub, w zależności od przypadku,
przez Komisję, zgodnie z właściwymi postanowieniami
Traktatów.

2. Zgodnie z art. 75 Układu eurośródziemnomorskiego
o stowarzyszeniu, Radzie Stowarzyszenia przewodniczyć będzie
Przewodniczący Rady. Przedstawiciel Komisji przewodniczyć
będzie Komitetowi Stowarzyszenia, zgodnie z uzgodnionymi
zasadami proceduralnymi.

3. Decyzja o opublikowaniu decyzji Rady Stowarzyszenia
i Komitetu Stowarzyszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej będzie podejmowana w każdym przypadku odpowiednio
przez Radę i Komisję.

Artykuł 3

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby
lub osób umocowanych do złożenia, w imieniu Wspólnoty Euro-
pejskiej, notyfikacji przewidzianej w art. 91 Układu.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2006 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący
K.-H. GRASSER
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