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Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva 
a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím 
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Delegace naleznou v příloze návrh Komise podaný s průvodním dopisem Jordiho AYETA 
PUIGARNAUA, ředitele, pro Uweho CORSEPIUSE, generálního tajemníka Rady Evropské unie.

Příloha: KOM(2011) 939 v konečném znění



EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 19.12.2011
KOM(2011) 939 v konečném znění

2011/0466 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie 
a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, 

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dne 25. února 2011 byl parafován poslední protokol k Dohodě o partnerství v odvětví 
rybolovu s Marokem. Měl zahrnovat období jednoho roku od 28. února 2011 do 27. února 
2012. 

Obě strany dohody protokol podepsaly dne 13. července 2011 a protokol začal být prozatímně 
prováděn se zpětnou platností ode dne 28. února 2011 na základě rozhodnutí Rady 
2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi 
Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční 
příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím 
o partnerství v odvětví rybolovu.

Aby mohla Rada protokol konečně uzavřít jménem EU, podle čl. 218 odst. 6 písm. a) 
Smlouvy o fungování Evropské unie musí s uzavřením vyjádřit souhlas Evropský parlament. 
Dne 14. prosince 2011 však Parlament odhlasoval, že k uzavření souhlas nedá; dne 
15. prosince své rozhodnutí formálně oznámil Radě.

Evropská unie tudíž nemůže protokol uzavřít. V souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy 
o smluvním právu se prozatímní provádění dohody ruší, pokud jedna ze smluvních stran 
oznámí druhé smluvní straně, s níž je dohoda prozatímně prováděna, úmysl nestát se smluvní 
stranou dohody.

Komise na tomto základě navrhuje, aby Rada zrušila své rozhodnutí o podpisu a prozatímním 
provádění protokolu a aby byla vláda Maroka o tomto rozhodnutí informována.
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2011/0466 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie 
a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, 

kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským 
společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení 
s čl. 218 odst. 5 uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise1,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi 
Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu 
(dále jen „protokol“), se prozatímně provádí ode dne 28. února 2011 podle rozhodnutí 
Rady 2011/491/EU ze dne 12. července 20112. 

(2) V návaznosti na žádost Rady ze dne 15. července 2011 odhlasoval Evropský 
parlament podle čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie dne 
14. prosince 2011, že nedá souhlas s tím, aby Rada protokol uzavřela3.

(3) Je proto třeba zrušit rozhodnutí Rady 2011/491/EU a oznámit Maroku ukončení 
prozatímního provádění protokolu v souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy 
o smluvním právu, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

Článek 1

Rozhodnutí Rady 2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění 
Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva 
a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím 
o partnerství v odvětví rybolovu, se zrušuje.

  
1 [add reference].
2 Úř. věst. L 202, 5.8.2011, s. 1.
3 [add ref. to official notification].
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Článek 2

Předseda/předsedkyně Rady je oprávněn(-a) určit osobu (osoby) zmocněnou (zmocněné) 
oznámit Marockému království v souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské úmluvy o smluvním právu 
úmysl Evropské unie nestat se smluvní stranou protokolu. Toto oznámení se provede 
dopisem.

Znění dopisu se přikládá k tomuto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne […].

Za Radu
předseda / předsedkyně
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Příloha

Dopis Evropské unie

Vážená paní / vážený pane,

pokud jde o Protokol mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví 

rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím 

a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, který byl parafován dne 25. února 

2011, a o jeho prozatímní provádění, jak bylo stanoveno v článku 12 protokolu a schváleno 

podpisem protokolu oběma stranami dne 13. července 2011:

Evropská unie tímto oznamuje Marockému království v souladu s čl. 25 odst. 2 Vídeňské 

úmluvy o smluvním právu svůj úmysl nestat se smluvní stranou výše uvedeného protokolu.

S úctou

za Evropskou unii


