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DECYZJA RADY nr …/2011/UE

z dnia

w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy

o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo 

między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony,

a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, 

zmieniającego umowę w celu rozserzenia postanowień 

umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, 

mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 

w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1,

                                               

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

(1) W dniu 9 czerwca 2010 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji 

z Republiką Uzbekistanu w celu wprowadzenia zmian do Umowy o partnerstwie 

i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony1

(zwanej dalej „umową”),, tak aby zapewnić oficjalne rozszerzenie zasad mających

zastosowanie do handlu innymi towarami również na handel wyrobami włókienniczymi. 

Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone, a Protokół zmieniający umowę przez 

skreślenie art. 16 i wszystkich odesłań do niego został parafowany w dniu 1 lipca 2010 r.

(2) W ramach negocjacji obie Strony uzgodniły, że podejmą się uporządkowania i skreślenia 

nieaktualnych postanowień o charakterze technicznym, które wygasły w 1998 r. i 

odnośnego załącznika, który się do nich odwołuje.

                                               

1 Dz.U. L 229 z 31.8.1999, s. 3.
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(3) Zgodnie z decyzją Rady nr …/2011/UE1* Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy 

ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami

członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniającego 

umowę w celu rozserzenia postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami 

włókienniczymi, mając na uwadze wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów 

włókienniczych (zwany dalej „protokołem”) został podpisany w dniu …**, z zastrzeżeniem 

jego zawarcia.

(4) Protokół powinien zostać zawarty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

                                               

1 Dz.U. C …
* Dz.U.: Proszę wstawić numer decyzji w dokumencie st16382/10.
** Dz.U.: Proszę wstawić datę podpisania.
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Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy 

ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi,

z jednej strony, a Republiką Uzbekistanu, z drugiej strony, zmieniający umowę w celu rozserzenia 

postanowień umowy na dwustronny handel wyrobami włókienniczymi, mając na uwadze 

wygaśnięcie dwustronnej umowy dotyczącej wyrobów włókienniczych1.

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji*.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, notyfikacji przewidzianej w art. 101 umowy.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Rady

Przewodniczący

                                               

1 Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

* Dz.U.: Proszę dołączyć protokół z dokumentu st16388/10.


