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Wniosek 

DECYZJA RADY 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 
dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej 

Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. 
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UZASADNIENIE 
W dniu 24 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji z Republiką 
Korei w sprawie zawarcia dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią 
Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej 
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 
(„protokół”).  

Negocjacje te zostały pomyślnie zakończone parafowaniem protokołu w dniu 8 listopada 
2013 r. 

Komisja wnosi zatem, aby Rada przyjęła dwie decyzje: 

a) w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu w imieniu Unii 
Europejskiej i jej państw członkowskich; oraz 

b) w sprawie zawarcia protokołu w imieniu Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich;  

W Akcie przystąpienia Chorwacji, w szczególności w art. 6 ust. 2 akapit drugi, przewidziano, 
że Unia działa również w imieniu państw członkowskich. 

Załączony wniosek dotyczy decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu. Komisja wnosi, by 
Rada: 

– zawarła protokół w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; 

Komisja składa również wniosek dotyczący równoległej decyzji w sprawie podpisania i 
tymczasowego stosowania protokołu w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich.



PL 3   PL 

2014/0019 (NLE) 

Wniosek 

DECYZJA RADY 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich 
dodatkowego protokołu do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej 

Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej. 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 91, art. 
100 ust. 2, art. 167 ust. 3, art. 207 i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) podpunkt (v), 

uwzględniając Akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z decyzją Rady 2013/.../UE2 dodatkowy protokół do Umowy o wolnym 
handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a 
Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Chorwacji do 
Unii Europejskiej („protokół”) został podpisany, z zastrzeżeniem zawarcia tego 
protokołu.  

(2) Protokół powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 
Niniejszym zatwierdza się, w imieniu Unii i jej państw członkowskich, dodatkowy protokół 
do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z 
jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
Chorwacji do Unii Europejskiej3.  

Artykuł 2 
Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób 
umocowanych do złożenia w imieniu Unii i jej państw członkowskich dokumentu 
zatwierdzającego, o którym mowa w art. 9 ust. 4 protokołu.  

Artykuł 3 
Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia. 

                                                 
1 Dz.U. C […] z […], s. […]. 
2 Dz.U. L […] z […], s. […]. 
3 Tekst protokołu zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego podpisania. 
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Sporządzono w Brukseli dnia […] r. 

 W imieniu Rady 
 Przewodniczący 


