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ROZHODNUTIE RADY

z

o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov

Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení

medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane

a Albánskou republikou na strane druhej

na účely zohľadnenia pristúpenia

Chorvátskej republiky k Európskej únii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 217 v spojení s jej 

článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom i) a článkom 218 ods. 8 druhým pododsekom,

so zreteľom na akt o pristúpení Chorvátska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2 druhý pododsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu1*,

                                               

1 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
* Ú. v.: doplňte prosím poznámku pod čiarou.
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keďže:

(1) V súlade s rozhodnutím Rady …/2013/EU1* bol podpísaný Protokol k Dohode 

o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na 

jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia 

Chorvátskej republiky k Európskej únii (ďalej len „Protokol“) s výhradou jeho uzavretia. 

(2) Uzavretie protokolu podlieha osobitnému postupu, pokiaľ ide o otázky spadajúce do 

právomoci Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(3) Protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

                                               

1 Ú. v. EÚ L […], […], s.[…].
* Ú. v.: vložte prosím číslo rozhodnutia z dokumentu st 14781/13 a doplňte poznámku pod 

čiarou.
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Článok 1

Týmto sa v mene Únie a jej členských štátov schvaľuje Protokol k Dohode o stabilizácii 

a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou 

republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej 

únii*.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto poveruje určiť osobu(y) splnomocnenú(é) uložiť v mene Únie a jej 

členských štátov schvaľovaciu listinu stanovenú v článku 9 ods. 2 protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V 

Za Radu

predseda

                                               

* Text protokolu je uverejnený spolu s rozhodnutím o jeho podpise.


