
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/926 

z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu 
działania UE-Tunezja (2013–2017) dotyczącego wprowadzenia w życie uprzywilejowanego 

partnerstwa 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa 
oraz Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1)  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (1) (zwany dalej „układem”), został 
podpisany w dniu 17 lipca 1995 r. i wszedł w życie w dniu 1 marca 1998 r. 

(2)  Strony zamierzają zatwierdzić nowy plan działania UE-Tunezja (2013–2017) dotyczący wprowadzenia w życie 
uprzywilejowanego partnerstwa (zwany dalej „planem działania”) w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. Ten 
plan działania jest wyrazem szczególnego partnerstwa między stronami i powinien przyczyniać się do wdrożenia 
układu poprzez opracowanie i przyjęcie konkretnych środków zmierzających do realizacji celów, które określa. 

(3)  Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie zalecenia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, które ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ eurośró
dziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu do realizacji planu działania oparte jest na projekcie 
zalecenia Rady Stowarzyszenia dołączonym do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2015 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2. 



PROJEKT 

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE-TUNEZJA NR 2015/… 

z dnia 

w sprawie realizacji planu działania UE-Tunezja (2013-2017) dotyczącego wprowadzenia w życie 
uprzywilejowanego partnerstwa w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 

RADA STOWARZYSZENIA UE–TUNEZJA, 

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w szczególności jego art. 80, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 80 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezji, z drugiej strony (1) (zwanego dalej „układem”) 
upoważnia Radę Stowarzyszenia do formułowania odpowiednich zaleceń, zmierzających do osiągnięcia celów 
układu. 

(2)  Zgodnie z art. 90 układu Strony podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne niezbędne do wypełnienia ich 
zobowiązań z tytułu tego układu i zapewniają, aby cele określone w układzie zostały osiągnięte. 

(3) Strony zatwierdziły tekst planu działania UE-Tunezja (2013-2017) dotyczącego wprowadzenia w życie uprzywile
jowanego partnerstwa (zwanego dalej „planem działania”) w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. 

(4)  Plan działania powinien wspierać wykonywanie układu poprzez opracowanie i uzgodnienie przez Strony, za ich 
obopólnym porozumieniem, konkretnych środków zapewniających praktyczne wytyczne dla jego realizacji. 

(5)  Celem planu działania jest, z jednej strony, określenie konkretnych środków mających na celu wypełnienie przez 
Strony zobowiązań, jakie spoczywają na nich na mocy układu oraz, z drugiej strony, dostarczenie szerszych ram 
służących dalszemu wzmocnieniu stosunków między Unią Europejską a Tunezją, aby osiągnąć znaczący stopień 
integracji gospodarczej i pogłębić współpracę polityczną, zgodnie z ogólnymi celami układu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

Artykuł 

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony podjęły realizację planu działania (2) w zakresie, w jakim ta realizacja zmierza 
do osiągnięcia celów układu. 

Sporządzono w 

W imieniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2. 
(2) Zob. dokument st 15164/14 ADD 1, s. 5, na stronie http://register.consilium.europa.eu. 

http://register.consilium.europa.eu

	DECYZJA RADY (UE) 2015/926 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej przez Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia zalecenia w sprawie realizacji planu działania UE-Tunezja (2013–2017) dotyczącego wprowadzenia w życie uprzywilejowanego partnerstwa 

