
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/541 

z dnia 24 marca 2015 r. 

uchylająca decyzję 2011/492/UE w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei 
Bissau na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku („AKP”), z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 
2000 r. (1) („umowa o partnerstwie AKP–UE”), z późniejszymi zmianami (2), w szczególności jej art. 96, 

uwzględniając Umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w 
sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP–UE (3), w 
szczególności jej art. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją Rady 2011/492/UE (4) zakończono konsultacje z Republiką Gwinei Bissau prowadzone na mocy art. 96 
umowy o partnerstwie AKP–UE oraz przyjęto właściwe środki określone w załączniku do tej decyzji. 

(2)  Okres obowiązywania tych właściwych środków przedłużono do dnia 19 lipca 2013 r. decyzją Rady 
2012/387/UE (5), a następnie do dnia 19 lipca 2014 r. decyzją Rady 2013/385/UE (6). Decyzją Rady 
2014/467/UE (7) przedłużono obowiązywanie decyzji Rady 2011/492/UE o rok, tj. do dnia 19 lipca 2015 r., lecz 
zawieszono stosowanie właściwych środków. 

(3)  W dniach 13 kwietnia i 18 maja 2014 r. w Gwinei Bissau odbyły się pokojowe, wolne i wiarygodne wybory 
parlamentarne i prezydenckie, w kraju przywrócono porządek konstytucyjny. 

(4)  Powołano pluralistyczny rząd zaangażowany we wdrażanie reform niezbędnych dla rozwoju i stabilizacji kraju 
oraz poczyniono zachęcające postępy w kierunku wypełnienia zobowiązań na mocy art. 96 określonych w 
decyzji Rady 2011/492/UE. 

(5)  Sytuacja w Gwinei Bissau pozostaje niestabilna, a władze wybrane w demokratycznych wyborach potrzebują 
wsparcia ze strony partnerów międzynarodowych celem realizacji krajowego programu reform i programu na 
rzecz rozwoju. 

(6)  W celu wspierania przez Unię, przy udziale innych partnerów międzynarodowych, bieżących wysiłków władz 
krajowych na rzecz stabilizacji i wzmocnienia instytucji demokratycznych oraz stymulowania rozwoju społeczno- 
gospodarczego w Gwinei Bissau, należy uchylić decyzję Rady 2011/492/UE, 
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(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3 
(2) 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). 

(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376, zmieniona Umową wewnętrzną z dnia 18 września 2000 r. między przedstawicielami Rządów 
państw członkowskich, zebranymi w Radzie, zmieniającą Umowę wewnętrzną w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur 
w celu wykonania Umowy o partnerstwie AKP–WE (Dz.U. L 247 z 9.9.2006, s. 48). 

(4) Decyzja Rady 2011/492/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei Bissau na mocy 
art. 96 umowy o partnerstwie AKP–UE (Dz.U. L 203 z 6.8.2011, s. 2). 

(5) Decyzja Rady 2012/387/UE z dnia 16 lipca 2012 r. przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji 
2011/492/UE (Dz.U. L 187 z 17.7.2012, s. 1). 

(6) Decyzja Rady 2013/385/UE z dnia 15 lipca 2013 r. przedłużająca okres stosowania właściwych środków przewidzianych w decyzji 
2011/492/UE (Dz.U. L 194 z 17.7.2013, s. 6). 

(7) Decyzja Rady 2014/467/UE z dnia 14 lipca 2014 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2011/492/UE oraz zawieszająca stosowanie 
określonych w niej właściwych środków (Dz.U. L 212 z 18.7.2014, s. 12). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Decyzja Rady 2011/492/UE traci moc. 

Artykuł 2 

Pismo znajdujące się w załączniku do niniejszej decyzji przesyła się władzom Gwinei Bissau. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 24 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
E. RINKĒVIČS 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

List Unii do władz Gwinei Bissau 

Prezydent Republiki Gwinei Bissau 

Premier Republiki Gwinei Bissau 

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Premierze! 

Unia Europejska (UE) z wielkim zadowoleniem odnosi się do osiągnięć, jakich Gwinea Bissau dokonała w minionym 
roku. Sytuacja w Gwinei Bissau unormowała się za sprawą pokojowych i wiarygodnych wyborów parlamentarnych, 
które miały miejsce w kwietniu i maju 2014 r., a także dzięki wyłonieniu w demokratycznych wyborach władz, w tym 
pluralistycznego rządu, który w naszej opinii jest zaangażowany w odbudowę kraju, wzmocnienie instytucji demokra
tycznych oraz dąży do stabilizacji sytuacji społeczno-politycznej i rozwoju gospodarczego. 

W związku z przywróceniem porządku konstytucyjnego oraz postępami na drodze do wypełniania zobowiązań 
podjętych przez Gwineę Bissau na mocy art. 96 umowy z Kotonu, a także mając na uwadze Państwa zaangażowanie 
w realizację tych zobowiązań poprzez podejmowanie niezbędnych reform i właściwych działań, z przyjemnością 
informujemy Państwa o uchyleniu środków, które od 2011 r. ograniczały zakres współpracy na rzecz rozwoju między 
UE i Gwineą Bissau. W związku z powyższym wznawiamy w pełnym zakresie naszą współpracę z Państwa krajem. 

Jako że Gwinea Bissau wciąż zmaga się z wieloma problemami politycznymi i wyzwaniami natury społeczno- 
ekonomicznej, pragniemy zachęcić Państwa do zachowania jedności i kontynuowania wysiłków na rzecz wzmocnienia 
instytucji demokratycznych, realizacji autentycznej reformy sektora bezpieczeństwa, poprawy praworządności, 
zwalczania korupcji, bezkarności i handlu narkotykami, a także promowania zrównoważonego rozwoju. UE wspiera 
Państwa oraz wszelkie wysiłki podejmowane w tych dziedzinach. 

Zniesienie właściwych środków na mocy art. 96 umowy z Kotonu pozwala UE wspierać Państwa przy organizacji obrad 
okrągłego stołu poświęconych Gwinei Bissau, które odbędą się w dniu 25 marca 2015 r. w Brukseli, a także w pełni 
zaangażować się w powodzenie tego przedsięwzięcia. 

Ponadto będziemy kontynuować konsultacje z Państwa rządem oraz przygotowania w ramach 11. Europejskiego 
Funduszu Rozwoju w celu podpisania w możliwie szybkim terminie krajowego programu orientacyjnego, którego 
zadaniem będzie wspieranie Państwa w realizacji ambitnego programu reform. 

Cieszy nas nie tylko perspektywa pełnego wznowienia współpracy z Gwineą Bissau poprzez rozwój, ale także 
pogłębienia naszego dialogu politycznego na mocy art. 8 umowy z Kotonu. 

Z poważaniem 

W imieniu Rady W imieniu Komisji 
F. MOGHERINI N. MIMICA 

Wysoki Przedstawiciel  
Unii Europejskiej  

do Spraw Zagranicznych  
i Polityki Bezpieczeństwa 

Komisarz   
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