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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2011/EU

ze dne …

o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství 

mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou 

o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví 

a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 3 první pododstavec a 

odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) bodem v) a s čl. 218 odst.7 této 

smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. C …, …, s. …. (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).



11104/11 SH/pm 2
DG B CS

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise přijala v květnu 2003 sdělení určené Radě a Evropskému parlamentu nazvané 

„Prosazování práva, správa a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT): návrh akčního plánu 

EU“, v němž vyzvala k přijetí opatření k boji proti nezákonné těžbě dřeva formou 

dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo. Závěry Rady ohledně 

akčního plánu byly přijaty v říjnu 20031 Evropský parlament přijal v této věci usnesení

dne 11. července 2005 2.

(2) V souladu s rozhodnutím Rady č. …/2011/ EU ze dne …3*, byla dne …** podepsána 

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o

prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky 

vstupujícími na území Evropské unie (dále jen „dohoda“), s výhradou jejího uzavření.

(3) Dohoda by měla být schválena,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

                                               

1 Úř. věst. C 268, 7.11.2003, s. 1.
2 Úř. věst. C 157E, 6.7.2006, s. 482.
3 Úř. věst. C …, …, s. ….
* Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení v Úředním věstníku 

dokumentu obsaženého v dokumentu st 11099/11..
** Pro Úř. věst.: vložte prosím datum podpisu dohody.
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Článek 1

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování 

práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území 

Evropské unie (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie. 

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.*

Článek 2

Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Evropské unie oznámení stanovené 

článkem 31 dohody vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána.1

Článek 3

Zástupci Komise budou zastupovat Evropskou unii ve Společném výboru pro provádění dohody 

zřízeném podle článku 19 dohody. 

Členské státy se mohou účastnit jednání Společného výboru pro provádění dohody jako členové 

delegace Evropské unie. 

                                               

* Pro Úř. věst.: připojte prosím dokument st 11101/11.
1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 

Evropské unie.
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Článek 4

Pro účely pozměňování příloh dohody na základě článku 26 dohody je Komise oprávněna, 

postupem podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení 

režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství1, schvalovat jménem Unie tato 

pozměněná znění.

Článek 5

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V … dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

1 Úř. věst. L 347, 30.12.2005, s. 1.


