
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

DECYZJA NR 1/2010 RADY MINISTRÓW AKP-UE 

z dnia 21 czerwca 2010 r. 

w sprawie przystąpienia Republiki Południowej Afryki do zmienionej umowy o partnerstwie 
AKP-UE 

(2010/595/UE) 

RADA MINISTRÓW AKP-UE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (zwanych dalej „państwami 
AKP”), 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. (zwaną dalej „umową AKP-UE”) ( 2 ), 
w szczególności jej art. 94 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zmieniona umowa AKP-UE weszła w życie dnia 1 lipca 
2008 r. zgodnie z jej art. 93 ust. 3. 

(2) Republika Południowej Afryki, która podpisała zmie
nioną umowę o AKP-UE dnia 25 czerwca 2005 r., nie 
złożyła dokumentu ratyfikacyjnego zgodnie 
z postanowieniami art. 93 ust. 4 w terminie do dnia 
30 czerwca 2009 r. 

(3) Artykuł 94 zmienionej umowy AKP-UE stanowi, że 
wszelkie wnioski państw o przystąpienie są przedkładane 
Radzie Ministrów AKP-UE i przez nią zatwierdzane. 

(4) Republika Południowej Afryki złożyła wniosek 
o przystąpienie do umowy AKP-UE dnia 23 listopada 
2009 r. 

(5) Zgodnie ze swoim regulaminem ( 3 ) Rada Ministrów AKP- 
UE ustanowiona na mocy umowy AKP-UE może zatwier
dzić wniosek o przystąpienie w procedurze pisemnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzenie wniosku o przystąpienie 

Wniosek Republiki Południowej Afryki o przystąpienie do 
Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, 
Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony a Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej 
w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. i zmienionej 
w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r., zostaje niniejszym 
zatwierdzony. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej 
przyjęciu. 

Sporządzono w Wagadugu dnia 21 czerwca 2010 r. 

W imieniu Rady Ministrów AKP-UE 

P. BUNDUKU-LATHA 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
( 2 ) Umowa zmieniająca 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. (Dz.U. L 209 
z 11.8.2005, s. 27). ( 3 ) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 44.


