
KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW
CZŁONKOWSKICH

DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH
W RADZIE

z dnia 17 lipca 2006 r.

w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów
państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na
podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 zgodnie z Umową o partnerstwie
AKP–WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich,

do których stosuje się część czwartą Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

(2006/610/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony,
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca
2000 r. (1) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”)
i zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu dnia
25 czerwca 2005 r. (zwaną dalej „umową zmieniającą umowę
o partnerstwie AKP–WE”) (2),

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE (3) w sprawie stowa-
rzyszenia krajów i terytoriów zamorskich (zwanych dalej „KTZ”)
ze Wspólnotą Europejską,

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa zmieniająca umowę o partnerstwie AKP–WE
wejdzie w życie dopiero po spełnieniu wszystkich
konstytucyjnych wymogów w każdym państwie człon-
kowskim, zgodnie z art. 93 umowy o partnerstwie
AKP–WE.

(2) Rada Ministrów AKP–WE przyjęła na podstawie decyzji
nr 5/2005 (4) środki przejściowe, obowiązujące od dnia
podpisania umowy zmieniającej umowę o partnerstwie
AKP–WE do dnia jej wejścia w życie.

(3) Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 wzywa się państwa
członkowskie i Wspólnotę do podjęcia stosownych
kroków w celu zastosowania środków przejściowych.

(4) Dnia 2 czerwca 2006 r. Rada Ministrów AKP–WE przy-
jęła wieloletnie ramy finansowe na lata 2008–2013,
określone w załączniku Ib do umowy o partnerstwie
AKP–WE.

(5) Państwa członkowskie zebrane w Radzie osiągnęły
konsensus dotyczący wewnętrznej umowy w sprawie
finansowania pomocy wspólnotowej dla państw AKP
oraz KTZ na podstawie wieloletnich ram finansowych
na lata 2008–2013. Umowa ta wejdzie w życie dopiero
po jej przyjęciu przez każde państwo członkowskie
zgodnie z jego własnymi wymogami konstytucyjnymi.

(6) W oczekiwaniu na wejście w życie umowy wewnętrznej,
niektóre jej postanowienia powinny być stosowane na
zasadzie przejściowej,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Następujące postanowienia umowy wewnętrznej odnoszące się
do 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (zwanego dalej „EFR”)
stosuje się przejściowo od dnia przyjęcia niniejszej decyzji:

1) artykuł 1 ust. 7 w związku z art. 8 i 9, o ile Rada przyjmie
ostateczny harmonogram wkładów, które mają zostać wnie-
sione przez Rumunię i Bułgarię, jak również ich ostateczną
wagę głosów oraz nowe zasady dotyczące większości kwali-
fikowanej i mniejszości blokującej, po ich przystąpieniu do
UE i zgodnie z umową wewnętrzną;

2) artykuł 10 do celów przyjęcia rozporządzenia wykona-
wczego i rozporządzenia finansowego oraz, między innymi,
do celów ustanowienia Komitetu EFR i Komitetu ds. Instru-
mentu Inwestycyjnego w związku z art. 8 i 9.
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 27.
(3) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.
(4) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do dnia wejścia w życie umowy wewnętrznej, z zastrzeżeniem podjęcia
dalszej decyzji przez przedstawicieli rządów państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 lipca 2006 r.

W imieniu rządów państw członkowskich
E. TUOMIOJA

Przewodniczący
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