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ROZHODNUTIE RADY č.../2011/EÚ

z, 

o uzavretí obchodnej dohody o boji proti falšovaniu

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou,

Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom,

Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou

a Spojenými štátmi americkými

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 207 ods. 4 prvý pododsek, v 

spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1,

                                               

1 Ú. v. EÚ C , , s. .
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keďže:

(1) Rada 14. apríla 2008 poverila Komisiu, aby rokovala o viacstrannej obchodnej dohode 

o boji proti falšovaniu v mene Únie a jej členských štátov.

(2) Tieto rokovania boli ukončené a obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi 

Európskou úniou a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou 

republikou, Spojenými štátmi mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, 

Singapurskou republikou, Švajčiarskou konfederáciou a Spojenými štátmi americkými

(ďalej len „dohoda“) bola parafovaná 25. novembra 2010.

(3) V súlade s rozhodnutím Rady č. …/2011/EÚ z …*1 bola dohoda v mene Únie podpísaná 

dňa …+.

(4) Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

* Ú. v.: vložte prosím do odôvodnenia číslo a dátum rozhodnutia v ST 12192/11.
1 Ú. v. EÚ L....., s.( Ú. v.: vložte prosím do poznámky pod čiarou odkaz na uverejnenie 

rozhodnutia v ST 12192/11).
+ Ú. v.: vložte prosím dátum podpisu dohody. 
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje obchodná dohoda o boji proti falšovaniu medzi Európskou úniou 

a jej členskými štátmi, Austráliou, Kanadou, Japonskom, Kórejskou republikou, Spojenými štátmi 

mexickými, Marockým kráľovstvom, Novým Zélandom, Singapurskou republikou, Švajčiarskou 

konfederáciou a Spojenými štátmi americkými (ďalej len „dohoda“). 

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu*.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) uložiť v mene Únie 

schvaľovaciu listinu dohody1.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli

Za Radu

predseda

                                               

* Ú. v.: pripojte prosím dokument ST 12196/11.
1 Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom 

vestníku Európskej únie.


