
DECYZJA RADY (UE) 2020/949 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu 
zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, 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. 100 ust. 2, w związku z art. 218 ust. 6 
lit. a), 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z decyzją Rady 2014/928/UE (2) Protokół zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między 
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (3), w celu uwzględnienia 
przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej („protokół”) został podpisany, z zastrzeżeniem jego zawar
cia. 

(2) Protokół powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół zmieniający Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (4), 
zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do złożenia w imieniu 
Unii i jej państw członkowskich aktu zatwierdzenia, o którym mowa w art. 3 protokołu. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 26 czerwca 2020 r.  

W imieniu Rady 
A. METELKO-ZGOMBIĆ 

Przewodnicząca     

(1) Zgoda z dnia 28 kwietnia 2016 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady 2014/928/UE z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii i jej państw członkowskich oraz tym

czasowego stosowania Protokołu zmieniającego Umowę o wspólnym obszarze lotniczym między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europej
skiej (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 1). 

(3) Tekst umowy został opublikowany w Dz.U. L 321 z 20.11.2012, s. 3. 
(4) Tekst protokołu został opublikowany w Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 3 wraz z decyzją w sprawie jego podpisania. 
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