
II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

UMOWY MIĘDZYNARODOWE

DECYZJA RADY (UE) 2021/1404 

z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 100 ust. 2 w związku z art. 218 ust. 5,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 9 grudnia 2008 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia rokowań z Republiką Tunezyjską w sprawie Euro
śródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony (zwanej dalej „Umową”). Rokowania zostały pomyślnie zakończone parafo
waniem Umowy w dniu 11 grudnia 2017 r.

(2) Podpisanie Umowy w imieniu Unii nie wpływa na podział kompetencji między Unię a jej państwa członkowskie. 
Niniejszej decyzji nie należy interpretować jako korzystanie przez Unię z możliwości wykonywania jej kompetencji 
zewnętrznych w odniesieniu do dziedzin objętych Umową wchodzących w zakres kompetencji dzielonych w zakre
sie, w jakim kompetencje te nie zostały jeszcze wykonane wewnętrznie przez Unię.

(3) Umowa powinna zostać podpisana,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, Eurośródziemnomorskiej umowy lotniczej między Unią Europej
ską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, z zastrzeżeniem zawarcia tej 
Umowy (1).

Artykuł 2

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

(1) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją o jej zawarciu.
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Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 28 czerwca 2021 r.

W imieniu Rady
M. do C. ANTUNES

Przewodniczący
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