
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/1069 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania protokołu wykonawczego 
do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża 

Kości Słoniowej (lata 2018–2024) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje, 

(1)  W dniu 17 marca 2008 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 242/2008 (1) w sprawie zawarcia Umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (2) 
(zwanej dalej „umową”). Umowa jest następnie automatycznie przedłużana i pozostaje w mocy. 

(2)  Ostatni protokół do umowy wygasł dnia 30 czerwca 2018 r. 

(3)  Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii, nowy protokół w sprawie wykonania umowy (zwany dalej 
„protokołem”). Projekt protokołu został parafowany w dniu 16 marca 2018 r. 

(4)  Celem protokołu jest umożliwienie Unii i Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (zwanej dalej „Wybrzeżem Kości 
Słoniowej”) ściślejszej współpracy w celu propagowania zrównoważonej polityki rybołówstwa, rozsądnej 
eksploatacji zasobów rybnych w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej oraz wsparcie wysiłków Wybrzeża Kości 
Słoniowej na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki. 

(5)  Protokół należy podpisać. 

(6)  Aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności połowowej statków unijnych, protokół należy stosować 
tymczasowo od chwili jego podpisania, w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego wejścia 
w życie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie 
połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu. 

Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
protokołu w imieniu Unii. 
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(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony (Dz.U. L 75 z 18.3.2008, 
s. 51). 

(2) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 41. 



Artykuł 3 

Zgodnie z art. 13 protokołu, protokół stosuje się tymczasowo począwszy od dnia jego podpisania, w oczekiwaniu na 
zakończenie procedur niezbędnych do jego wejścia w życie. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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