
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/601 

z dnia 6 marca 2017 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia 

priorytetów partnerstwa UE–Algieria 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (1) (zwany dalej 
„Układem”), został podpisany w dniu 22 kwietnia 2002 r. i wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r. 

(2)  Wspólny komunikat Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i Komisji 
Europejskiej z dnia 18 listopada 2015 r. „Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa” przyjęto z zadowoleniem 
w konkluzjach Rady z dnia 14 grudnia 2015 r.; Rada potwierdziła, w szczególności, zamiar rozpoczęcia 
w 2016 r. nowego etapu współpracy z partnerami – co w stosownych przypadkach może skutkować określeniem 
nowych priorytetów partnerstw – ukierunkowanego na wspólnie uzgodnione priorytety i interesy. 

(3)  Unia i Algieria powinny współpracować, aby osiągnąć wspólny cel, jakim jest wspólny obszar pokoju, stabilności 
i dobrobytu, w szczególności poprzez współodpowiedzialność i zróżnicowanie, a także uwzględnienie kluczowej 
roli, jaką Algieria odgrywa w regionie. 

(4)  Odpowiadając na najpilniejsze wyzwania, Unia i Algieria nadal realizują podstawowe cele ich długoterminowego 
partnerstwa, a także działają na rzecz stabilności Algierii i regionu oraz trwałego wzrostu gospodarczego za 
sprawą silnych instytucji państwowych oraz zwiększenia dywersyfikacji i konkurencyjności algierskiej gospodarki. 

(5)  Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej Układem powinno zatem opierać się na 
dołączonym projekcie decyzji, 
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy 
Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, w odniesieniu do 
przyjęcia priorytetów partnerstwa UE–Algieria, jest oparte na projekcie decyzji Rady Stowarzyszenia UE–Algiera 
dołączonym do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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PROJEKT  

DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE–ALGIERIA NR 01/2017 

z dnia … 

dotycząca uzgodnienia priorytetów partnerstwa UE–Algieria 

RADA STOWARZYSZENIA UE–ALGIERIA, 

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (1) (zwany dalej 
„Układem”), został podpisany w dniu 22 kwietnia 2002 r. i wszedł w życie w dniu 1 września 2005 r. 

(2)  Art. 94 Układu upoważnia Radę Stowarzyszenia do podejmowania odpowiednich decyzji zmierzających do 
osiągnięcia celów Układu. 

(3)  Zgodnie z art. 104 Układu Strony podejmują wszelkie środki o charakterze ogólnym lub szczególnym wymagane 
do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z Układu i dbają o osiągnięcie określonych w nim celów. 

(4)  W przeglądzie europejskiej polityki sąsiedztwa z 2016 r. zaproponowano nową fazę współpracy z partnerami, 
przewidującą większe poczucie odpowiedzialności po obydwu stronach. 

(5)  Unia i Algieria postanowiły umocnić swoje partnerstwo, uzgadniając zestaw priorytetów na okres 2017–2020 
w celu wsparcia i wzmocnienia odporności i stabilności Algierii. 

(6)  Strony Układu przyjęły treść priorytetów partnerstwa UE–Algieria, które będą stanowić wkład w realizację 
Układu i których centralnym punktem jest współpraca w zakresie określonych przez Strony wspólnych interesów, 
którym zostanie nadane priorytetowe znaczenie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony wdrożyły Priorytety partnerstwa UE–Algieria, które są przedstawione 
w załączniku do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w … 

W imieniu Rady Stowarzyszenia UE–Algieria 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Priorytety partnerstwa UE–Algieria  
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