
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2016/2234 

z dnia 21 listopada 2016 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją 
Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji 
satelitarnej oraz zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie 

kompetencji ASECNA 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 172 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 25 września 2014 r. Rada upoważniła Komisję do negocjowania, w imieniu Unii, umowy międzyna
rodowej z Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze określającej warunki zapewniania 
w Afryce służb w zakresie systemu wspomagającego opartego na wyposażeniu satelitarnym (SBAS) na podstawie 
europejskiego programu nawigacji satelitarnej EGNOS. 

(2)  W wyniku tych negocjacji Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego 
w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) dotycząca rozwoju nawigacji satelitarnej oraz zapewniania na rzecz 
lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA (zwana dalej „Umową”) została 
parafowana w dniu 12 maja 2016 r. 

(3)  Umowa powinna zostać podpisana, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy o współpracy między Unią Europejską a Agencją 
Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA), dotyczącej rozwoju nawigacji satelitarnej oraz 
zapewniania na rzecz lotnictwa cywilnego powiązanych służb w zakresie kompetencji ASECNA. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2016 r. 

W imieniu Rady 
P. PLAVČAN 

Przewodniczący  
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