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ROZHODNUTÍ RADY

ze dne …

o uzavření Dohody 

mezi Evropskou unií a Kanadou 

o celní spolupráci v záležitostech týkajících se 

bezpečnosti dodavatelského řetězce

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec 

ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu1,

                                               

1 Úř. věst. L , , s. .
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Unie a Kanada by měly rozšířit svou celní spolupráci a zahrnout do ní záležitosti týkající 

se bezpečnosti dodavatelského řetězce a souvisejícího řízení rizik s cílem zvýšit 

bezpečnost celého dodavatelského řetězce a zároveň usnadnit zákonný obchod. 

(2) V souladu s rozhodnutím Rady č. …/2012 ze dne …*1 byla Dohoda mezi Evropskou unií a 

Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti dodavatelského 

řetězce (dále jen „dohoda“) podepsána dne …, s výhradou jejího uzavření.

(3) Postoj, který Unie zaujme ve Smíšeném výboru EU-Kanada pro celní spolupráci k přijetí 

aktů s právními účinky tímto výborem, by měl být přijat postupem podle čl. 218 odst. 9 

Smlouvy o fungování Evropské unie. Pokud je nezbytné, aby Unie zaujala ve Smíšeném 

výboru pro celní spolupráci postoj k jiným aktům, měly by být přijaty v souladu s 

článkem 16 Smlouvy o Evropské unii.

(4) Dohoda by měla být schválena jménem Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 

                                               

* Pro Úřední věstník: vložte prosím číslo, datum přijetí a odkaz na vyhlášení v Úředním 
věstníku rozhodnutí obsaženého v dokumentu st 11188/12.

1 Úř. věst. L , , s. .
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Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti 

dodavatelského řetězce (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Unie. 

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou učinit jménem Unie oznámení stanovené v článku 9 

dohody vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V Bruselu dne …

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 
Evropské unie.


