
AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA 
MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

ZALECENIE WSPÓLNEGO KOMITETU UE-NARODOWA WŁADZA PALESTYŃSKA 

z dnia 14 kwietnia 2013 r. 

w sprawie realizacji planu działania Unia Europejska-Narodowa Władza Palestyńska w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa 

WSPÓLNY KOMITET UE-NARODOWA WŁADZA PALESTYŃSKA, 

uwzględniając Eurośródziemnomorski przejściowy układ stowa
rzyszeniowy w sprawie wymiany handlowej i współpracy 
między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją 
Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej 
Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony ( 1 ), w szcze
gólności jego art. 63 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 70 Eurośródziemnomorskiego przejścio
wego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany 
handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, 
z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny 
(OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego 
Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony („Układ”), Strony 
podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne 
konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań z tytułu 
Układu i dbają o osiągnięcie celów określonych w Ukła
dzie. 

(2) Strony Układu uzgodniły tekst planu działania UE-Naro
dowa Władza Palestyńska w ramach europejskiej polityki 
sąsiedztwa (zwany dalej „planem działania UE-NWP 
w ramach EPS”). 

(3) Plan działania UE-NWP w ramach EPS powinien wspierać 
realizację Układu poprzez opracowanie i przyjęcie 
konkretnych środków służących osiagnięciu jego celów. 

(4) Plan działania UE-NWP w ramach EPS ma na celu 
zarazem ustanowienie konkretnych środków służących 
wypełnieniu zobowiązań Stron określonych w Układzie 
i zapewnienie szerszych ram dla dalszego zacieśnienia 
stosunków pomiędzy UE a NWP, 

NINIEJSZYM ZALECA, by Strony realizowały plan działania UE- 
NWP w ramach EPS ( 2 ) w zakresie, w jakim wymieniona reali
zacja ma na celu osiągnięcie celów Eurośródziemnomorskiego 
przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany 
handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz 
Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie 
Gazy, z drugiej strony. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu 
UE-Narodowa Władza Palestyńska 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL L 125/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2013 

( 1 ) Dz.U. L 187 z 16.7.1997, s. 3. ( 2 ) http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17814.en12.pdf

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/12/st17/st17814.en12.pdf

	Zalecenie Wspólnego Komitetu UE- Narodowa Władza Palestyńska z dnia 14 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji planu działania Unia Europejska-Narodowa Władza Palestyńska w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa

