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SKLEP SVETA št. …/2012/EU

z dne

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino

o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino

o poenostavitvi izdajanja vizumov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2)(a) v povezavi s 

členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta1,

                                               

1 UL ….
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ob upoštevanju naslednjega:

(1) V skladu s Sklepom Sveta št. …/2012/EU z dne ...1* je bil … podpisan Sporazum med 

Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 

Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s 

pridržkom njegove sklenitve.

(2) Sporazum bi bilo treba odobriti.

(3) Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Združeno 

kraljestvo ne sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o 

prošnji Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za sodelovanje pri 

izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda2; Združeno kraljestvo torej ne 

sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanj ni zavezujoč in se v njem ne uporablja.

(4) Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerem Irska ne 

sodeluje v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, 

da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda3; Irska torej ne 

sodeluje pri sprejetju tega akta, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

                                               

1 UL ….
* UL: prosimo vstavite številko, datum in sklic na objavo Sklepa iz dokumenta ST 11042/12. 
2 UL L 131, 1.6.2000, str. 43.
3 UL L 64, 7.3.2002, str. 20.
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(5) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o 

Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju 

tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: 
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Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in 

Ukrajino o poenostavitvi izdajanja vizumov se odobri v imenu Unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu*.

Člen 2

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Unije posreduje uradno obvestilo 

iz člena 2 Sporazuma, s čimer izrazi soglasje Unije, da jo ta Sporazum zavezuje1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V,

Za Svet

Predsednik

                                               

* UL: prosimo priložite dokument ST 11044/12. 
1 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka 

veljavnosti Sporazuma.


