
DECYZJA RADY 

z dnia 21 października 2010 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady Stowarzyszenia utworzonej 
Układem eurośródziemnomorskim ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej 
strony, w odniesieniu do przyjęcia przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego 

(2010/698/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. b) w związku z art. 
218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Artykuł 67 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawia
jącego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony ( 1 ) („układ”) 
stanowi, że Rada Stowarzyszenia przyjmuje przepisy 
wykonawcze dotyczące zasad koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego określonych w art. 65 
układu przed zakończeniem pierwszego roku po jego 
wejściu w życie. 

(2) W celu 29 tiret drugie planu działania UE-Tunezja przy
jętego przez Radę Stowarzyszenia w kontekście europej
skiej polityki sąsiedztwa w dniu 4 lipca 2005 r. wzywa 
się Radę Stowarzyszenia do przyjęcia decyzji w sprawie 
wykonania art. 65 układu. 

(3) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stano
wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie 
uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią 
związana ani jej nie stosuje. 

(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 21) w sprawie stano
wiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Euro
pejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, te państwa 
członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej 
decyzji, nie są nią związane ani jej nie stosują, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska w ramach Rady 
Stowarzyszenia utworzonej Układem eurośródziemnomorskim 
ustanawiającym stowarzyszenie między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w sprawie wykonania 
art. 67 układu opiera się na projekcie decyzji Rady Stowarzy
szenia dołączonym do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 21 października 2010 r. 

W imieniu Rady 

J. MILQUET 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 97 z 30.3.1998, s. 2.


