
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2016/776 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy o partnerstwie w sprawie 
zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka i Protokołu 

wykonawczego do tej umowy 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43, w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Unia i rząd Wysp Cooka wynegocjowali Umowę o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów (zwaną 
dalej „Umową”) oraz Protokół wykonawczy do tej umowy (zwany dalej „Protokołem”), przyznające statkom 
unijnym uprawnienia do połowów na wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją Wysp Cooka w zakresie 
rybołówstwa. 

(2)  Na zakończenie tych negocjacji Umowę i Protokół parafowano w dniu 21 października 2015 r. 

(3)  W art. 16 Umowy i w art. 12 Protokołu przewidziano tymczasowe stosowanie Umowy i Protokołu począwszy 
od daty ich podpisania. 

(4)  Umowa i Protokół powinny zostać podpisane i stosowane tymczasowo w oczekiwaniu na zakończenie procedur 
niezbędnych dla ich zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka oraz Protokołu wykonawczego do tej umowy, z zastrzeżeniem ich 
zawarcia. 

Tekst Umowy i Protokołu są dołączone do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy i Protokołu w imieniu Unii. 
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Artykuł 3 

Umowę stosuje się tymczasowo od dnia jej podpisania w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej 
zawarcia (1). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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(1) Data rozpoczęcia tymczasowego stosowania Umowy oraz Protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
przez Sekretariat Generalny Rady. 
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