
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 3 czerwca 2010 r. 

dotycząca podpisania w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Gruzją 
o ułatwieniach w wydawaniu wiz 

(2010/706/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku z art. 
218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 27 listopada 2008 r. Rada upoważniła Komisję 
do rozpoczęcia negocjacji z Gruzją w sprawie Umowy 
między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach 
w wydawaniu wiz (zwanej dalej „umową”). Negocjacje 
zakończyły się pomyślnie i umowa została parafowana 
dnia 25 listopada 2009 r. 

(2) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo
nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE 
z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów 
dorobku Schengen ( 1 ); Zjednoczone Królestwo nie uczest
niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią 
związane ani jej nie stosuje. 

(3) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku 
Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 

28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii 
o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów 
dorobku Schengen ( 2 ); Irlandia nie uczestniczy 
w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana 
ani jej nie stosuje. 

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

(5) Umowa powinna zostać podpisana, z zastrzeżeniem jej 
zawarcia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie Umowy 
między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu 
wiz (zwanej dalej „umową”), z zastrzeżeniem zawarcia tej 
umowy ( 3 ). 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby (osób) uprawnionej(-ych) do podpisania umowy 
w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia.
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( 1 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. 

( 2 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20. 
( 3 ) Teksty umowy, protokołu oraz deklaracji zostaną opublikowane 

wraz z decyzją w sprawie zawarcia umowy.



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r. 

W imieniu Rady 

A. PÉREZ RUBALCABA 
Przewodniczący

PL L 308/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2010


