
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2020/244 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej 

strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37 i art. 31 ust. 1, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 oraz art. 207 i 209 
w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

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

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/123 (2) Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Euro
pejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony ( „Umowa”) została 
podpisana dnia 21 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w terminie późniejszym. 

(2) Dla Unii Umowa stanowi ważny krok w stronę zacieśnienia stosunków politycznych i gospodarczych z Azją Środ
kową. Poprzez wzmocnienie dialogu politycznego i poprawę współpracy w wielu dziedzinach Umowa zapewni 
podstawę dla skuteczniejszych stosunków dwustronnych z Republiką Kazachstanu. 

(3) Umowa powinna zostać zatwierdzona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (3). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do dokonania w imieniu Unii powiadomienia, o którym 
mowa w art. 281 ust. 1 Umowy, aby wyrazić tym samym zgodę Unii na przystąpienie do Umowy (4). 

(1) Zgoda z dnia 12 grudnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady (UE) 2016/123 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego 

stosowania Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony (Dz.U. L 29 z 4.2.2016, s. 1). 

(3) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 29 z 4.2.2016, s. 3 wraz z decyzją w sprawie podpisania. 
(4) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 20 stycznia 2020 r.  

W imieniu Rady 
Przewodniczący 

J. BORRELL FONTELLES     
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