
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/639 

z dnia 19 marca 2018 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania Umowy o współpracy 
naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki 
uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie 

Morza Śródziemnego (PRIMA) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 186 w związku z jego art. 218 
ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 (1) przewidziano uczestnictwo Unii w partnerstwie 
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego („PRIMA”) podjętym wspólnie przez szereg 
państw członkowskich. 

(2)  Celem PRIMA jest wdrożenie wspólnego programu na rzecz budowania potencjału w zakresie badań i innowacji 
oraz rozwoju wiedzy, a także wspólnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów rolno-spożywczych – 
aby zapewnić ich zrównoważenie – oraz w zakresie zintegrowanego zaopatrzenia w wodę i zintegrowanej 
gospodarki wodnej w regionie Morza Śródziemnego, aby zwiększyć odporność tych systemów oraz tego 
zaopatrzenia w wodę i tej gospodarki wodnej na zmianę klimatu oraz podnieść ich efektywność, efektywność 
kosztową i stopień zrównoważenia pod względem środowiskowym i społecznym, a także przyczynianie się do 
oddolnego rozwiązywania problemów związanych z niedoborem wody, bezpieczeństwem żywnościowym, 
żywieniem, zdrowiem, dobrostanem i migracją. 

(3)  Inicjatywę PRIMA podejmie wspólnie kilka państw członkowskich i państw trzecich (zwanych dalej „państwami 
uczestniczącymi”), na takich samych warunkach, przy wysokim poziomie zaangażowania na rzecz integracji 
naukowej, finansowej i w dziedzinie zarządzania. 

(4) Królestwo Marokańskie (zwane dalej „Marokiem”) wyraziło chęć przystąpienia do PRIMA jako państwo uczest
niczące na takich samych warunkach jak uczestniczące w PRIMA państwa członkowskie i państwa trzecie 
stowarzyszone w ramach Horyzontu 2020 – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji 
(2014–2020). 

(5)  Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji (UE) 2017/1324 Maroko zostanie państwem uczestniczącym w PRIMA pod 
warunkiem zawarcia z Unią umowy międzynarodowej o współpracy naukowo-technicznej, określającej warunki 
jego uczestnictwa w PRIMA. 

(6)  W dniu 30 maja 2017 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia, w imieniu Unii, rokowań z Marokiem w sprawie 
umowy międzynarodowej określającej warunki uczestnictwa Maroka w PRIMA, z zastrzeżeniem przyjęcia decyzji 
(UE) 2017/1324. Rokowania zakończyły się sukcesem parafowaniem Umowy o współpracy naukowo-technicznej 
między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego 
w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) (zwaną dalej „Umową”). 
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(1) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1324 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie 
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich 
(Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 1). 



(7)  Należy podpisać Umowę. 

(8)  Aby jak najszybciej umożliwić Maroku uczestnictwo w PRIMA, Umowa powinna być tymczasowo stosowana 
w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jej wejścia w życie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się podpisanie w imieniu Unii Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Unią 
Europejską a Królestwem Marokańskim, określającej warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie 
w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA), z zastrzeżeniem zawarcia tej Umowy. 

Tekst Umowy zostaje dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Umowę stosuje się tymczasowo zgodnie z jej art. 4 począwszy od daty jej podpisania (1) w oczekiwaniu na zakończenie 
procedur niezbędnych do jej wejścia w życie. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 19 marca 2018 r. 

W imieniu Rady 
R. PORODZANOV 

Przewodniczący  
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(1) Data podpisania Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
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