
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 24 września 2012 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich i tymczasowego stosowania 
Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, 
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii 

Europejskiej 

(2014/711/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217, w związku z art. 218 ust. 5, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej 
państw członkowskich, z Republiką Tunezyjską (zwaną dalej „Tunezją”) Protokołu do Układu eurośródziemno
morskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (1), w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii 
i Rumunii do Unii Europejskiej (zwanego dalej „protokołem”). 

(2)  Negocjacje te — ku zadowoleniu Komisji — zakończyły się pomyślnie. 

(3) Tekst protokołu wynegocjowanego z Tunezją przewiduje w art. 8 ust. 2 jego tymczasowe stosowanie przed wejś
ciem w życie. 

(4)  Protokół należy podpisać i tymczasowo stosować, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośró
dziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii 
do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego zawarcia. 
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(1) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2. 



2. Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

Artykuł 3 

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r., do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego 
zawarcia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2012 r. 

W imieniu Rady 
A. MAVROYIANNIS 

Przewodniczący  
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