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ROZHODNUTÍ RADY č. …/2012/EU

ze dne

o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, 

kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou

o usnadnění udělování víz

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) 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. C 
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu s rozhodnutím Rady č. …/2012/EU ze dne …1 byla dne … s výhradou uzavření 

podepsána Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kteru se mění Dohoda mezi 

Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz (dále jen „dohoda“).

(2) Dohoda by měla být schválena.

(3) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené 

království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá 

ustanovení schengenského acquis2; Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání

a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné. 

(4) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko

v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se 

na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis3; Irsko se tedy nepodílí na jeho 

přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

                                               

1 Úř. věst. …
 Úř. věst.: vložte prosím číslo, datum a odkaz na vyhlášení rozhodnutí obsaženého v 

dokumentu ST 11042/12 v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.
3 Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.
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(5) V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě

o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání 

tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: 
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Článek 1

Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím

a Ukrajinou o usnadnění udělování víz, se schvaluje jménem Unie.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady jmenuje osobu zmocněnou provést jménem Unie oznámení uvedené v článku 2 

dohody vyjadřující souhlas Unie být dohodou vázána1.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí. 

V … dne

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

                                               

 Úř. věst.: prosím připojte dokument ST 11044/12.
1 Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku 

Evropské unie.


