
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 25 stycznia 2010 r. 

uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą 
konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE 

(2010/73/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 ) i zmienioną w Luksemburgu dnia 25 czerwca 
2005 r. ( 2 ) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP-WE”), 
w szczególności jej art. 96, 

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami 
rządów państw członkowskich zebranymi w Radzie w sprawie 
przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania 
umowy o partnerstwie AKP-WE ( 3 ), w szczególności jej art. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Islamska Republika Mauretańska zastosowała kompromi
sowy sposób wyjścia z kryzysu określony we właściwych 
środkach ustanowionych na mocy decyzji Rady 
2009/472/WE z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie 
zakończenia konsultacji z Islamską Republiką Maure
tańską na podstawie art. 96 umowy o partnerstwie 
AKP-WE ( 4 ). 

(2) Islamska Republika Mauretańska przywróciła porządek 
konstytucyjny. 

(3) Aby przyczynić się do stabilności kraju i uniknąć ponow
nego naruszenia zasadniczych elementów, o których 
mowa w art. 9 umowy o partnerstwie AKP-WE, należy 
wspierać wszechstronny dialog krajowy z udziałem 
wszystkich odpowiednich i zainteresowanych podmiotów 
politycznych i społecznych oraz wznowić współpracę. 

(4) Należy zatem uchylić decyzję 2009/472/WE i wznowić 
z Islamską Republiką Mauretańską dialog polityczny, 
którego celem jest umocnienie demokracji, zapobieganie 
sprzecznym z konstytucją zmianom rządu, reforma 
instytucji i zmiana roli sił zbrojnych, dobre rządy poli
tyczne i gospodarcze, wzmocnienie praworządności 
i poszanowania praw człowieka oraz przywrócenie 
równowagi instytucjonalnej i podziału uprawnień, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym uchyla się decyzję 2009/472/WE. 

Artykuł 2 

Dialog polityczny z Islamską Republiką Mauretańską prowa
dzony na mocy art. 8 umowy o partnerstwie AKP-WE jest 
prowadzony w formie przewidzianej w piśmie zamieszczonym 
w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejsza decyzja wygasa dnia 25 stycznia 2012 r. W razie 
konieczności może zostać poddana weryfikacji na podstawie 
wyników misji monitorujących Unii Europejskiej. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

PROJEKT PISMA 

Szanowny Panie! 

Z dużym zadowoleniem odnotowujemy, że Mauretania, dzięki wdrożeniu większości środków przewidzianych w umowie 
z Dakaru, przywróciła porządek konstytucyjny, czego punktem kulminacyjnym było objęcie przez Pana stanowiska głowy 
państwa. Mamy przyjemność potwierdzić zatem pełne wznowienie współpracy między Unią Europejską a Islamską 
Republiką Mauretańską. 

Odnotowujemy, że zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt vii) umowy z Dakaru poszczególne siły polityczne, które 
podpisały tę umowę, zobowiązały się do kontynuowania i pogłębienia wszechstronnego dialogu krajowego w celu 
utrwalenia pojednania narodowego i demokracji. Jak stwierdził międzynarodowy zespół kontaktowy na swoim ostatnim 
posiedzeniu w dniu 10 września 2009 r., wskazane jest podjęcie tego dialogu. Gotowość do udziału w rozmowach, 
zadeklarowana przez różne strony, jest zjawiskiem pozytywnym. Wydaje się oczywiste, że niektóre problemy, należące do 
głównych przyczyn zamachu stanu z dnia 6 sierpnia 2008 r., muszą zostać rozwiązane. Tematy dialogu przewidziane 
w umowie z Dakaru to umocnienie demokracji, zapobieganie sprzecznym z konstytucją zmianom rządu, reforma 
instytucji i zmiana roli sił zbrojnych, dobre rządy polityczne i gospodarcze, wzmocnienie praworządności 
i poszanowania praw człowieka oraz przywrócenie równowagi instytucjonalnej i podziału uprawnień. Zagrożenia dla 
bezpieczeństwa, które pojawiły się w Mauretanii, uwydatniają potrzebę uwzględnienia w tym dialogu kwestii związanych 
z bezpieczeństwem, w tym powiązań między bezpieczeństwem a rozwojem. 

Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do wszystkich kwestii dotyczących stabilności Pańskiego kraju, również tych 
wspomnianych powyżej. Z uwagi na to, że są to zagadnienia będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, i ze 
względu na skalę współpracy Unii Europejskiej w Mauretanii w zakresie sprawowania rządów, proponujemy, aby pogłębić 
dialog polityczny między Mauretanią a Unią Europejską, przewidziany w art. 8 umowy o partnerstwie AKP-WE, 
i prowadzić go w sposób regularny i ustrukturyzowany. Praktyczne ustalenia i warunki dotyczące tego dialogu muszą 
zostać wspólnie uzgodnione między Pańskim rządem a szefami misji dyplomatycznych Unii Europejskiej w Islamskiej 
Republice Mauretańskiej. 

Jednym z celów tych rozmów będzie wspieranie wspomnianego wyżej wszechstronnego dialogu krajowego oraz uważne 
śledzenie jego rezultatów. Naszym zdaniem zastrzeżenia i problemy, które utrudniają rozpoczęcie dialogu, mogłyby 
zostać usunięte, jeśli poszczególne mauretańskie partie polityczne w swoich dyskusjach skoncentrowałyby się bardziej 
na przyszłości i zrezygnowały z żądań i sporów dotyczących ostatnich wydarzeń. 

Podsumowując, Unia Europejska będzie wspierać działania Mauretanii na rzecz przezwyciężenia trudności społeczno- 
gospodarczych i politycznych, z którymi aktualnie boryka się ten kraj w związku z długotrwałym kryzysem politycznym 
spowodowanym zamachem stanu z sierpnia 2008 r., ze światowym kryzysem gospodarczym oraz nowymi zagrożeniami 
dla bezpieczeństwa i zagrożeniami terrorystycznymi. 

Z wyrazami szacunku, 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 stycznia 2010 r. 

W imieniu Komisji Europejskiej 

José Manuel BARROSO 

W imieniu Rady Unii Europejskiej 

C. ASHTON
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