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AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY
Dotyczy: Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, 
z drugiej strony, zmieniającej umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy
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DECYZJA RADY nr …/2010/UE

z dnia

w sprawie zawarcia Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską

i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,

a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony,

zmieniającej umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217

w związku z art. 218 ust. 6 lit. a),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, 

                                               
1 Dz.U. C ….
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,

a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, zmieniająca umowę w sprawie handlu, 

rozwoju i współpracy (zwana dalej „Umową”) została podpisana w imieniu Wspólnoty

i państw członkowskich dnia 11 września 2009 r. w Kleinmond w Afryce Południowej, 

zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie podpisania Umowy*.

(2) W art. 3 Umowy wskazano, że podlega ona zatwierdzeniu przez Unię Europejską, państwa 

członkowskie oraz przez Republikę Południowej Afryki, zgodnie z ich własnymi 

procedurami.

(3) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska 

powinna notyfikować Republice Południowej Afryki, że Unia Europejska zastąpiła 

Wspólnotę Europejską oraz jest jej następcą prawnym.

(4) Umowa powinna zostać zatwierdzona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

                                               
* Dokument st7437/08.



10297/10 MSI/alk 3
DG E PL

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską

i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, 

zmieniającą umowę w sprawie handlu, rozwoju i współpracy (zwaną dalej „Umową”).

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji.*

Artykuł 2

Przewodniczący Rady upoważniony jest do wyznaczenia osoby umocowanej do złożenia w imieniu 

Unii dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 3 Umowy1 oraz do przekazania 

następującego oświadczenia:

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska 

zastąpiła Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym, w związku z czym od tej daty 

wykonuje wszelkie prawa i ponosi wszelkie obowiązki Wspólnoty Europejskiej. Z tego względu 

odniesienia w tekście Umowy do „Wspólnoty Europejskiej” uznaje się, w odpowiednich 

przypadkach, za odniesienia do „Unii Europejskiej”.”.

                                               
* Dz.U.: proszę dołączyć tekst Umowy, który znajduje się w dokumencie st7437/08 + COR2.
1 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

W imieniu Rady

Przewodniczący

_______________


