
DECYZJA RADY 2009/597/WPZiB 

z dnia 27 lipca 2009 r. 

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Chorwacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej 
na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju 

u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 24, 

uwzględniając zalecenia Prezydencji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 10 listopada 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia 
łanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej 
Unii Europejskiej mającej na celu udział 
w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów 
piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii ( 1 ) (operacja „Ata
lanta”). 

(2) Artykuł 10 ust. 3 tego wspólnego działania przewiduje, 
że szczegółowe warunki dotyczące udziału państw trze
cich są przedmiotem umów zawieranych zgodnie 
z procedurą ustanowioną w art. 24 Traktatu. 

(3) Po otrzymaniu w dniu 13 września 2004 r. upoważ
nienia od Rady, Prezydencja, wspierana przez Sekretarza 
Generalnego Rady Unii Europejskiej/Wysokiego Przedsta
wiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa, wynegocjowała umowę między Unią 
Europejską a Republiką Chorwacji w sprawie udziału 
Republiki Chorwacji w operacji „Atalanta” (zwaną dalej 
„umową”). 

(4) Umowę należy popisać, z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

(5) Postanowienia niniejszej umowy powinny być stosowane 
tymczasowo, w oczekiwaniu na jej wejście w życie, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej 
podpisanie Umowy między Unią Europejską a Republiką Chor
wacji w sprawie udziału Republiki Chorwacji w operacji 
wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział 
w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa 
i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”), 
z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy ze 
skutkiem wiążącym dla Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jej 
zawarcia. 

Artykuł 3 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 umowy, umowę stosuje się tymcza
sowo od dnia jej podpisania, w oczekiwaniu na jej wejście 
w życie. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem przyjęcia. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.


