
DECYZJA RADY (UE) 2016/2118 

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie 
strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, 

z drugiej strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 1 oraz art. 37, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 212 ust. 1, w związku z art. 218 
ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 8 grudnia 2010 r. Rada upoważniła Komisję i Wysokiego Przedstawiciela do podjęcia negocjacji 
z Kanadą w sprawie umowy ramowej, która miałaby zastąpić wspólną deklarację polityczną z 1996 r. w sprawie 
stosunków między UE a Kanadą. 

(2)  Biorąc pod uwagę bliskie więzi historyczne oraz stale zacieśniające się stosunki między Stronami, a także ich 
dążenie do wzmocnienia i poszerzenia zakresu współpracy w ambitny i innowacyjny sposób, negocjacje 
w sprawie Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Kanadą, z drugiej strony (zwanej dalej „Umową”), zakończyły się pomyślnie parafowaniem tej Umowy 
w Ottawie w dniu 8 września 2014 r. 

(3)  Art. 30 Umowy przewiduje tymczasowe stosowanie Umowy do czasu jej wejścia w życie. 

(4)  Należy podpisać Umowę w imieniu Unii. Umowa powinna być częściowo tymczasowo stosowana zgodnie 
z art. 30 Umowy do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jej zawarcia. 

(5)  Podpisanie Umowy w imieniu Unii i tymczasowe stosowanie określonych części Umowy pozostaje bez 
uszczerbku dla podziału kompetencji między Unię i jej państwa członkowskie zgodnie z Traktatami, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony, z zastrzeżeniem zawarcia 
przedmiotowej Umowy. 

2. Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

1. Do czasu wejścia w życie Umowy, zgodnie z art. 30 Umowy oraz z zastrzeżeniem przewidzianych w nim 
powiadomień, następujące części Umowy stosuje się tymczasowo między Unią a Kanadą, ale tylko w zakresie, w jakim 
obejmują one sprawy wchodzące w zakres kompetencji Unii, w tym sprawy, w których Unia ma kompetencje w zakresie 
określania i realizowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: 

a)  tytuł I: art. 1; 

b)  tytuł II: art. 2; 

c)  tytuł III: art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 7 lit. b); 

d)  tytuł IV: 

—  art. 9, art. 10 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4, 5 i 10, art. 14, 15, 16 i 17, 

—  art. 12 ust. 6, 7, 8 i 9 oraz art. 13 – w zakresie, w jakim postanowienia te ograniczają się do spraw, w przypadku 
których Unia już skorzystała ze swoich kompetencji w trybie wewnętrznym; 

e)  tytuł V: art. 23 ust. 2; 

f)  tytuł VI: art. 26, 27 i 28; 

g)  tytuł VII: art. 29, 30, 31, 32, 33 i 34 – w zakresie, w jakim postanowienia te ograniczają się do celu, jakim jest 
zapewnienie tymczasowego stosowania Umowy. 

2. Data, od której Umowa będzie tymczasowo stosowana, zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. LAJČÁK 

Przewodniczący  
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