
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

Informacja dotycząca daty wejścia w życie Umowy zmieniającej po raz drugi Umowę 
o partnerstwie AKP–UE 

W związku ze złożeniem w dniu 27 stycznia 2017 r. ostatniego instrumentu ratyfikacji lub zatwierdzenia Umowa 
zmieniająca po raz drugi Umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca 
2000 r., zmienioną po raz pierwszy w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2005 r. (1) wchodzi w życie w dniu 1 kwietnia 
2017 r. zgodnie z art. 93 ust. 3 Umowy.   

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony 

Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, 
z drugiej strony (1), podpisana w Brukseli w dniu 30 października 2016 r., będzie tymczasowo stosowana zgodnie z jej 
art. 30 ust. 2 od dnia 1 kwietnia 2017 r. Na podstawie art. 3 decyzji Rady z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 
podpisania i tymczasowego stosowania umowy, między Unią i Kanadą stosuje się tymczasowo – lecz jedynie w zakresie 
obejmującym kwestie należące do kompetencji Unii, w tym kwestie należące do kompetencji Unii celem określenia 
i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa – następujące części umowy: 

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 oraz 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.  
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(1) Dz.U. L 287 z 4.11.2010, s. 3. 
(1) Dz.U. L 329 z 3.12.2016, s. 45–65. 
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