
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 17 maja 2011 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Międzynarodowego 
porozumienia w sprawie kakao z 2010 r. 

(2011/634/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 3 i 4, w związku z art. 
218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 czerwca 2010 r. konferencja negocjacyjna 
powołana pod egidą Konferencji Narodów Zjednoczo
nych do spraw Handlu i Rozwoju zatwierdziła tekst 
Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao 
z 2010 r. („porozumienie”). 

(2) Porozumienie zostało wynegocjowane, aby zastąpić 
Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao 
z 2001 r. („porozumienie z 2001 r.”), które zostało 
przedłużone do dnia 30 września 2012 r. Unia jest 
stroną porozumienia z 2001 r., a zatem podpisanie 
i zawarcie porozumienia, które je zastępuje, leży w jej 
interesie. 

(3) Porozumienie jest otwarte do podpisu od dnia 
1 października 2010 r. do dnia 30 września 2012 r., 
a instrumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia 
mogą być składane w tym samym okresie. 

(4) Cele porozumienia znajdują się w zakresie wspólnej poli
tyki handlowej. 

(5) Należy podpisać i tymczasowo stosować porozumienie, 
w oczekiwaniu na zakończenie procedur jego zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym udziela się upoważnienia w imieniu Unii Europej
skiej do podpisania Międzynarodowego porozumienia 
w sprawie kakao z 2010 r. („porozumienie”), z zastrzeżeniem 
zawarcia tego porozumienia. 

Tekst porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozu
mienia w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Porozumienie stosuje się tymczasowo ( 1 ) w oczekiwaniu na 
zakończenie procedur jego zawarcia. 

Artykuł 4 

Unia powiadamia Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych o swoim zamiarze tymczasowego stosowania 
porozumienia, zgodnie z jego art. 56. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 17 maja 2011 r. 

W imieniu Rady 

FAZEKAS S. 
Przewodniczący
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( 1 ) Data, od której porozumienie będzie tymczasowo stosowane, 
zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
przez Sekretariat Generalny Rady.


