
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 2011/133/WPZiB 

z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a Czarnogórą ustanawiającej 
ogólne zasady udziału Czarnogóry w prowadzonych przez Unię Europejską operacjach zarządzania 

kryzysowego 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 37, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 218 ust. 5 i 6, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („WP”), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Warunki udziału państw trzecich w prowadzonych przez 
Unię Europejską operacjach zarządzania kryzysowego 
powinny zostać określone w umowie ustanawiającej 
zasady ogólne takiego ewentualnego przyszłego udziału, 
a nie być określane każdorazowo oddzielnie dla każdej 
operacji. 

(2) Po przyjęciu przez Radę w dniu 26 kwietnia 2010 r. 
decyzji upoważniającej do podjęcia negocjacji WP wyne
gocjował Umowę między Unią Europejską a Czarnogórą 
ustanawiającą ogólne zasady udziału Czarnogóry 
w prowadzonych przez Unię Europejską operacjach 
zarządzania kryzysowego („Umowa”). 

(3) Umowę należy zatwierdzić, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę 
między Unią Europejską a Czarnogórą ustanawiającą ogólne 

zasady udziału Czarnogóry w prowadzonych przez Unię Euro
pejską operacjach zarządzania kryzysowego (zwaną dalej 
„Umową”). 

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, 
aby stała się ona wiążąca dla Unii. 

Artykuł 3 

Umowa jest stosowana tymczasowo od daty jej podpisania 
w oczekiwaniu na zakończenie procedur koniecznych do jej 
zawarcia ( 1 ). 

Artykuł 4 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia 
przewidzianego w art. 16 ust. 1 Umowy. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 lutego 2011 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący
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( 1 ) Data podpisania Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


