
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 10 października 2011 r. 

w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Zielonego 
Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane 

w obowiązującej między Stronami umowie partnerskiej w sprawie połowów 

(2011/679/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 19 grudnia 2006 r. Rada przyjęła 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/2006 w sprawie 
zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów 
między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego 
Przylądka ( 1 ). 

(2) Unia wynegocjowała z Republiką Zielonego Przylądka 
nowy protokół przyznający statkom UE uprawnienia do 
połowów na wodach objętych zwierzchnictwem 
i jurysdykcją Republiki Zielonego Przylądka w zakresie 
rybołówstwa. 

(3) W wyniku tych negocjacji nowy protokół został parafo
wany w dniu 22 grudnia 2010 r. 

(4) Ten nowy protokół został podpisany na podstawie 
decyzji 2011/405/UE ( 2 ) i będzie tymczasowo stosowany 
od dnia 1 września 2011 r. 

(5) Protokół ten powinien zostać zawarty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół uzgodniony między Unią Europejską a Republiką 
Zielonego Przylądka ustalający uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej 
między Stronami umowie partnerskiej w sprawie połowów 
zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii notyfikacji prze
widzianej w art. 16 protokołu, w celu wyrażenia zgody Unii na 
związanie się protokołem ( 3 ). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

A. KRASZEWSKI 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 414 z 30.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 181 z 9.7.2011, s. 1. 

( 3 ) Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


