
DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, ZEBRANYCH
W RADZIE

z dnia 10 kwietnia 2006 r.

w sprawie tymczasowego stosowania Umowy wewnętrznej zmieniającej Umowę wewnętrzną
z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu

wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE

(2006/611/WE)

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓL-
NOTY EUROPEJSKIEJ, ZEBRANI W RADZIE,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną
w Kotonu (Benin) dnia 23 czerwca 2000 r., zwaną dalej
„Umową AKP–WE”, zmienioną umową podpisaną
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zwaną dalej
„Umową zmieniającą Umowę AKP–WE”,

uwzględniając projekt Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 95 ust. 3 Umowy AKP–WE Rada Minis-
trów AKP–WE przyjęła dnia 25 czerwca 2005 r. decyzję
nr 5/2005 dotyczącą środków przejściowych obejmują-
cych okres od dnia podpisania do daty wejścia w życie
zmienionej Umowy o partnerstwie AKP–WE (1).

(2) Przyjęcie tych środków przejściowych pociąga za sobą
wcześniejsze stosowanie większości postanowień
Umowy zmieniającej Umowę AKP–WE, z wyjątkiem
niezbędnych zmian do kilkuletnich ram finansowych
oraz przepisów w sprawie zwalczania terroryzmu oraz
współpracy w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu broni
masowego rażenia, które są uzależnione od decyzji Rady
w sprawie udostępnienia środków finansowych.

(3) Zebrani w Radzie przedstawiciele Państw Członkowskich
uzgodnili Umowę wewnętrzną zmieniającą Umowę
wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. w sprawie przy-
jęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania
Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwaną dalej „Umową
zmieniającą Umowę wewnętrzną”. Umowa zmieniająca
Umowę wewnętrzną nie może wejść w życie, zanim

nie zostanie zatwierdzona przez każde Państwo Człon-
kowskie zgodnie z jego własnymi wymogami konstytu-
cyjnymi.

(4) Zgodnie z art. 2 decyzji nr 5/2005 Rady Ministrów
AKP–WE Państwa Członkowskie i Wspólnota będą zobo-
wiązane do podjęcia, każde we własnym zakresie,
kroków niezbędnych w celu wdrożenia tej decyzji.

(5) W związku z tym, w celu ustanowienia procedur,
zgodnie z którymi postępować mają Państwa Członkow-
skie w okresie wcześniejszego stosowania Umowy zmie-
niającej Umowę AKP–WE, należy określić przepisy doty-
czące tymczasowego stosowania zmienionej Umowy
wewnętrznej,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Postanowienia Umowy wewnętrznej między przedstawicielami
rządów Państw Członkowskich, zebranymi w Radzie, zmienia-
jącej Umowę wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r.
w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu
wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE, zwanej dalej
„Umową zmieniającą Umowę wewnętrzną”, są stosowane
tymczasowo od dnia 25 czerwca 2005 r.

Tekst Umowy zmieniającej Umowę wewnętrzną jest dołączony
do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w tym samym momencie, co
środki przejściowe mające na celu wcześniejsze stosowanie
Umowy zmieniającej umowę AKP–WE.

Niniejsza decyzja pozostaje w mocy do wejścia w życie Umowy
zmieniającej Umowę wewnętrzną.
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(1) Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 1.



Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.

W imieniu rządów Państw Cztonkowskich
U. PLASSNIK

Przewodniczący
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