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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty,

Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

(2007/311/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,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego
art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 10 lutego 2004 r. Rada upoważniła Komisję
w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw człon-
kowskich do rozpoczęcia negocjacji z Algierią w celu
wprowadzenia zmian do Układu eurośródziemnomor-
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspól-
notą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demok-
ratyczną, z drugiej strony, uwzględniających przystą-
pienie nowych państw członkowskich do Unii Europej-
skiej.

(2) Negocjacje te zakończyły się pomyślnie ku zadowoleniu
Komisji.

(3) Artykuł 8 ust. 2 protokołu będącego przedmiotem nego-
cjacji z Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną
przewiduje tymczasowe stosowanie protokołu do czasu
jego wejścia w życie.

(4) Z zastrzeżeniem możliwości zawarcia protokołu
w późniejszym terminie powinien on zostać podpisany
w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich
i tymczasowo stosowany,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich protokołu
do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowa-
rzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-
Demokratyczną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przy-
stąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Repu-
bliki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Repu-
bliki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (1).

Artykuł 2

Niniejszym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie
uzgadniają tymczasowe stosowanie postanowień protokołu,
z zastrzeżeniem możliwości zawarcia protokołu
w późniejszym terminie.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 kwietnia 2007 r.

W imieniu Rady
B. ZYPRIES

Przewodniczący

PL8.5.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 118/7

(1) Patrz: protokół załączony do niniejszej decyzji.


