
DECYZJA RADY 

z dnia 8 listopada 2010 r. 

dotycząca podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania protokołu do Umowy 
o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy 
ramowej między Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej zasad udziału Ukrainy w programach 

unijnych 

(2011/34/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 114, 168, 169, 172, art. 173 ust. 
3, art. 188 i 192, w związku z art. 218 ust. 5 oraz art. 218 
ust. 8 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada upoważniła Komisję 
do negocjacji protokołu do Umowy o partnerstwie 
i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspól
notami Europejskimi i ich państwami członkowskimi 
z jednej strony, a Ukrainą z drugiej strony ( 1 ), 
w sprawie umowy ramowej dotyczącej ogólnych zasad 
uczestnictwa tego państwa w programach unijnych 
(zwanego dalej „protokołem”). 

(2) Negocjacje te zostały zakończone z wynikiem zadowala
jącym Komisję. 

(3) W związku z wejściem w życie traktatu z Lizbony 
w dniu 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska zastąpiła 
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(4) Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii, 
z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie. 

(5) W oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych 
do jego zawarcia, protokół powinien być stosowany 
tymczasowo zgodnie z jego art. 10, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii podpisanie protokołu 
do Umowy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Ukrainą, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między 
Unią Europejską a Ukrainą dotyczącej ogólnych zasad udziału 
Ukrainy w programach unijnych (zwanego dalej „protokołem”), 
z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianego protokołu. 

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania protokołu 
w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jego zawarcia. 

Artykuł 3 

Protokół stosuje się tymczasowo od dnia jego podpisania, 
w oczekiwaniu na zakończenie procedur niezbędnych do jego 
zawarcia. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 8 listopada 2010 r. 

W imieniu Rady 

M. WATHELET 
Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3.


