
IV 

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom) 

DECYZJA RADY 

z dnia 9 października 2009 r. 

dotycząca podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu zmieniającego Eurośródziemnomorską 
umowę dotyczącą usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 

Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej 

(2012/441/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 80 ust. 2 w związku z art. 300 ust. 
2, art. 300 ust. 3 akapit pierwszy i art. 300 ust. 4, 

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii, 
w szczególności jego art. 6 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 5 grudnia 2004 r. Rada upoważniła Komisję do 
podjęcia negocjacji w sprawie umowy eurośródziemno
morskiej dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Królestwem Maroka, z drugiej. 

(2) Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotni
czych między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, 
z drugiej strony (zwana dalej „umową”), została 
podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r. ( 1 ). 

(3) Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej został podpisany 
w Luksemburgu dnia 25 kwietnia 2005 r. i wszedł 
w życie dnia 1 stycznia 2007 r. 

(4) Protokół zmieniający umowę jest niezbędny w celu 
uwzględnienia przystąpienia dwóch nowych państw 
członkowskich. 

(5) Protokół został wynegocjowany przez Strony w dniu 
19 marca 2007 r. 

(6) Należy zatem podpisać protokół i tymczasowo go 
stosować w oczekiwaniu na zakończenie procedur 
niezbędnych do jego zawarcia, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europej
skiej i jej państw członkowskich podpisanie Protokołu zmienia
jącego Eurośródziemnomorską umowę dotyczącą usług lotni
czych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkow
skimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, 
w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii 
do Unii Europejskiej (zwanego dalej „protokołem”), z zastrzeże
niem jego zawarcia. 

2. Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osoby 
lub osób umocowanych do podpisania protokołu w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, z zastrzeże
niem jego zawarcia. 

Artykuł 3 

Z zastrzeżeniem wzajemności w oczekiwaniu na jego formalne 
zawarcie, protokół stosuje się tymczasowo od momentu jego 
podpisania przez Strony. 

Artykuł 4 

Rada dokonuje notyfikacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 
protokołu. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 9 października 2009 r. 

W imieniu Rady 

Å. TORSTENSSON 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 55.
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