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

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego
ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia

przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

(2007/786/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając Akt przystąpienia z 2005 r., w szczególności
jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję,
w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw człon-
kowskich, do rozpoczęcia negocjacji z Izraelem w celu
dostosowania Układu eurośródziemnomorskiego ustana-
wiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej-
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,
a Państwem Izrael, z drugiej strony (1), zwanego dalej
„układem eurośródziemnomorskim”, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do
Unii Europejskiej.

(2) Negocjacje zostały zakończone z wynikiem zadowala-
jącym Komisję.

(3) Artykuł 9 ust. 2 protokołu wynegocjowanego z Izraelem
przewiduje tymczasowe stosowanie tego protokołu przed
jego wejściem w życie.

(4) Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspól-
noty Europejskiej i jej państw członkowskich oraz stoso-
wany tymczasowo, z zastrzeżeniem jego zawarcia
w późniejszym terminie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej
i jej państw członkowskich podpisanie protokołu do układu
eurośródziemnomorskiego, z zastrzeżeniem zawarcia tego
protokołu.

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu
w imieniu Wspólnoty i jej państw członkowskich,
z zastrzeżeniem jego zawarcia.
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(1) Dz.U. L 147 z 21.6.2000, str. 3.



Artykuł 3

Pod warunkiem wzajemności protokół stosuje się tymczasowo ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2007 r. do
zakończenia procedury jego formalnego zawarcia.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 22 października 2007 r.

W imieniu Rady
J. SILVA

Przewodniczący
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