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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 22 marca 2007 r.

w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy o partnerstwie
i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii

i Rumunii do UPiW

(2007/251/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie
ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2,
art. 93, 94, 133 i art. 181a, w powiązaniu z art. 300 ust. 2
akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 300 ust. 3 akapit
pierwszy,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Republiki Bułgarii
i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4
ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 23 października 2006 r. Rada upoważniła
Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw
członkowskich do prowadzenia negocjacji z Ukrainą
w sprawie protokołu do Umowy o partnerstwie
i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi a Ukrainą (1), w celu uwzględ-

nienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii
Europejskiej.

(2) Protokół parafowany w dniu 2 marca 2007 r. powinien
zostać podpisany w imieniu Wspólnot Europejskich i ich
państw członkowskich, z zastrzeżeniem możliwości jego
zawarcia w późniejszym terminie.

(3) Protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia
podpisania, w oczekiwaniu na zakończenie odpowied-
nich procedur wymaganych do jego formalnego
zawarcia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby umocowanej (osób umocowanych) do
podpisania w imieniu Wspólnot Europejskich oraz ich państw
członkowskich protokołu do Umowy o partnerstwie
i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą,
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Bułgarii i Rumunii doUPiW, z zastrzeżeniem możliwości jego
zawarcia w późniejszym terminie.

Tekst protokołu załączony jest do niniejszej decyzji.
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(1) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, str. 3.



Artykuł 2

Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia jego podpisania.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 marca 2007 r.

W imieniu Rady
W. TIEFENSEE

Przewodniczący
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