
DECYZJA RADY 

z dnia 7 czerwca 2012 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE 
w odniesieniu do statusu Republiki Sudanu Południowego względem Umowy o partnerstwie 
między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 

(2012/352/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając Umowę wewnętrzną pomiędzy przedstawicielami 
rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie, w sprawie 
przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania 
umowy o partnerstwie AKP-WE ( 1 ), a w szczególności jej art. 1, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Umowa o partnerstwie między członkami grupy państw 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 
strony, podpisana w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. ( 2 ), 
zmieniona po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 
25 czerwca 2005 r. ( 3 ), została zmieniona po raz drugi 
w Wagadugu w dniu 22 czerwca 2010 r. ( 4 ) („Umowa 
o partnerstwie AKP-UE”). Druga poprawka do tej umowy 
jest tymczasowo stosowana od dnia 31 października 
2010 r. 

(2) Art. 94 Umowy o partnerstwie AKP-UE stanowi, że 
wszelkie wnioski o przystąpienie państw do umowy są 
przedkładane Radzie Ministrów AKP-UE i przez nią 
zatwierdzane. 

(3) W dniu 20 marca 2012 r., Republika Sudanu Południo
wego złożyła wniosek o przystąpienie zgodnie z art. 94 
Umowy o partnerstwie AKP-UE oraz wniosek o przy
znanie jej statusu obserwatora, tak aby w trakcie trwania 
postępowania w sprawie przystąpienia mogła uczestni
czyć we wspólnych instytucjach ustanowionych na 
mocy tej umowy. 

(4) Uzyskanie zgody Rady Ministrów AKP-UE w sprawie 
przystąpienia Republiki Sudanu Południowego oraz przy
znanie temu państwu przez Radę Ministrów AKP-UE 
statusu obserwatora do dnia 20 listopada 2012 r. 
powinno zostać zatwierdzone przez Unię. Sudan Połu
dniowy powinien najpóźniej do tej daty złożyć akt przy

stąpienia u depozytariuszy Umowy o partnerstwie AKP- 
UE, czyli w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europej
skiej oraz w Sekretariacie Państw AKP. 

(5) Należy zatem ustalić stanowisko, jakie ma zająć Unia 
Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE, w odnie
sieniu do statusu Sudanu Południowego względem 
Umowy o partnerstwie AKP-UE. 

(6) Stanowisko Unii w ramach Rady Ministrów AKP-UE 
powinno opierać się na dołączonym projekcie decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady 
Ministrów AKP-UE dotyczące wniosków Republiki Sudanu 
Południowego w sprawie przystąpienia i statusu obserwatora, 
polega na przyjęciu tych wniosków zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w projekcie decyzji Rady Ministrów AKP-UE dołą
czonym do niniejszej decyzji. 

Status obserwatora będzie obowiązywał do dnia 20 listopada 
2012 r. Do tej daty Sudan Południowy złoży akt przystąpienia 
w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej i w Sekre
tariacie Państw AKP. 

Formalne i drobne zmiany w projekcie decyzji Rady Ministrów 
AKP-EU mogą zostać uzgodnione bez konieczności wprowa
dzania zmian do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy
jęciu. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. BØDSKOV 
Przewodniczący

PL L 174/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.7.2012 

( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376. 
( 2 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
( 3 ) Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami 

grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspól
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 
z 11.8.2005, s. 27). 

( 4 ) Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3).



PROJEKT 

DECYZJA RADY MINISTRÓW AKP-UE NR …/2012 

z dnia … 

dotycząca statusu Republiki Sudanu Południowego wobec Umowy o partnerstwie między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską 

i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 

RADA MINISTRÓW AKP–UE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy 
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. ( 1 ), zmienioną 
po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. ( 2 ) 
i po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. ( 3 ) (zwaną 
dalej „Umową o partnerstwie AKP-UE”), a w szczególności jej 
art. 94, 

uwzględniając decyzję nr 1/2005 Rady Ministrów AKP-WE 
z dnia 8 marca 2005 r. dotyczącą przyjęcia regulaminu 
wewnętrznego Rady Ministrów AKP-WE ( 4 ), a w szczególności 
jej art. 8 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Druga poprawka do Umowy o partnerstwie AKP-UE jest 
stosowana tymczasowo od dnia 31 października 2010 r. 

(2) Art. 94 Umowy o partnerstwie AKP-UE stanowi, że 
wszelkie wnioski o przystąpienie państw do umowy są 
przedkładane Radzie Ministrów i przez nią zatwierdzane. 

(3) W dniu 20 marca 2012 r., Republika Sudanu Południo
wego złożyła wniosek o przystąpienie zgodnie z art. 94 
Umowy o partnerstwie AKP-UE, jak również wniosek 
o przyznanie jej statusu obserwatora, aby w trakcie 
trwania postępowania w sprawie przystąpienia mogła 
uczestniczyć we wspólnych instytucjach ustanowionych 
na mocy tej umowy. 

(4) Status obserwatora powinien obowiązywać do dnia 
20 listopada 2012 r. Do tej daty Republika Sudanu Połu
dniowego powinna złożyć akt przystąpienia u depozyta
riuszy Umowy o partnerstwie AKP-UE, czyli w Sekreta
riacie Generalnym Rady Unii Europejskiej i Sekretariacie 
Państw AKP, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzenie wniosku o przystąpienie i o nadanie statusu 
obserwatora 

Niniejszym zatwierdza się wniosek Republiki Sudanu Południo
wego o przystąpienie do Umowy o partnerstwie między człon
kami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, 
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, podpisanej w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienionej po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 
2005 r., a po raz drugi w Wagadugu dnia 22 czerwca 2010 r. 

Sudanowi Południowemu nadaje się do dnia 20 listopada 
2012 r. status obserwatora na podstawie Umowy o partnerstwie 
AKP-UE. 

Do tej daty Sudan Południowy złoży akt przystąpienia u depo
zytariuszy Umowy o partnerstwie AKP-UE, czyli w Sekretariacie 
Generalnym Rady Unii Europejskiej i w Sekretariacie Państw 
AKP. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przy
jęciu. 

Sporządzono w … 

W imieniu Rady Ministrów AKP-UE 
Przewodniczący

PL 4.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 174/3 

( 1 ) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3. 
( 2 ) Umowa zmieniająca Umowę o partnerstwie między członkami 

grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspól
notą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, 
podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 209 
z 11.8.2005, s. 27). 

( 3 ) Umowa zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między 
członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 2000 r., 
zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. 
(Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3). 

( 4 ) Dz.U. L 95 z 14.4.2005, s. 44.


	Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2012 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Ministrów AKP-UE w odniesieniu do statusu Republiki Sudanu Południowego względem Umowy o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (2012/352/UE)

