
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 8 marca 2012 r. 

w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne ramy zacieśnionej współpracy 

oraz ustalenia związanych z nim uzgodnień proceduralnych 

(2012/243/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 100 ust. 2, w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), art. 218 ust. 7 oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Komisja wynegocjowała, zgodnie z przyjętym przez Radę 
w dniu 17 grudnia 2009 r. mandatem upoważniającym 
Komisję do otwarcia negocjacji, Porozumienie o współ
pracy między Unią Europejską a Organizacją Międzyna
rodowego Lotnictwa Cywilnego określające ogólne ramy 
zacieśnionej współpracy (zwane dalej „Porozumieniem 
o współpracy”). 

(2) Porozumienie o współpracy zostało podpisane w imieniu 
Unii w dniu 4 maja 2011 r. i jest od tego dnia tymcza
sowo stosowane, z zastrzeżeniem jego zawarcia 
w późniejszym terminie. 

(3) Należy zatem zawrzeć Porozumienie o współpracy 
w imieniu Unii. 

(4) Konieczne jest określenie procedur dotyczących udziału 
Unii we wspólnym komitecie ustanowionym na mocy 
Porozumienia o współpracy, rozstrzygania sporów, przyj
mowania dodatkowych załączników oraz zmian załącz
ników do Porozumienia o współpracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zawarcie Porozu
mienia o współpracy między Unią Europejską a Organizacją 
Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego określającego ogólne 
ramy zacieśnionej współpracy ( 1 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób upoważnionych do dokonania 
notyfikacji, określonej w pkt 9.2 Porozumienia o współpracy. 

Artykuł 3 

Rada określi stanowisko, jakie ma zająć Unia we wspólnym 
komitecie ustanowionym w pkt 7.1 Porozumienia o współpracy 
(zwanym dalej „wspólnym komitetem”) w odniesieniu do przy
jęcia nowych załączników do Porozumienia oraz zmian Poro
zumienia, o których mowa w jego pkt 7.3 lit. c). 

Artykuł 4 

1. Komisja, po konsultacjach ze specjalnym komitetem 
wyznaczonym przez Radę i w pełni uwzględniając jego opinię, 
określa stanowisko, jakie ma zająć Unia na forum wspólnego 
komitetu w odniesieniu do decyzji, o których mowa w pkt 7.3 
lit. a), b), c) Porozumienia o współpracy w odniesieniu do 
ustaleń roboczych, oraz decyzji, o których mowa w pkt 7.3 
lit. d) i e) Porozumienia o współpracy. 

2. Komisja, po konsultacjach ze Specjalnym Komitetem, 
o którym mowa w ust. 1, może podjąć wszelkie odpowiednie 
działania na mocy art. 4 i 5 Porozumienia o współpracy. 

3. We wspólnym komitecie Unię reprezentuje Komisja, 
której towarzyszą przedstawiciele państw członkowskich.
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( 1 ) Porozumienie o współpracy zostało opublikowane w Dz.U. L 232 
z 9.9.2011, s. 2, wraz z decyzją o podpisaniu.



4. Komisja reprezentuje Unię w konsultacjach prowadzonych zgodnie z art. 8 Porozumienia o współ
pracy. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący
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