
IV 

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom) 

DECYZJA RADY 

z dnia 10 listopada 2009 r. 

w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką 
Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów 
dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Republiką Libańską, z drugiej strony 

(2010/771/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 133 w związku z art. 300 ust. 2 
akapit pierwszy zdanie pierwsze, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 24 lutego 2006 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji z jej partnerami z regionu śród
ziemnomorskiego w celu ustanowienia mechanizmu 
rozstrzygania sporów odnoszącego się do postanowień 
handlowych. 

(2) Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji 
z komitetem ustanowionym na mocy art. 133 Traktatu 
oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wydanych 
przez Radę. 

(3) Komisja zakończyła negocjacje w sprawie zawarcia 
Umowy w formie protokołu ustanawiającej mechanizm 
rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów 
dotyczących postanowień handlowych Układu eurośró
dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej 
strony ( 1 ). 

(4) Umowa ta powinna zostać zatwierdzona, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Niniejszym, w imieniu Wspólnoty, zatwierdza się Umowę 
w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską 
a Republiką Libańską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania 
sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postano
wień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawia
jącego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Libańską, z drugiej strony. 

Tekst Umowy stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do podpisania umowy 
w formie protokołu, aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

A. BORG 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 143 z 30.5.2006, s. 2.


