
DECYZJA RADY 

z dnia 13 maja 2011 r. 

określająca stanowisko, jakie ma zająć Unia Europejska na forum Rady Generalnej Światowej 
Organizacji Handlu w sprawie przystąpienia Republiki Vanuatu do Światowej Organizacji Handlu 

(2011/287/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 
w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 7 lipca 1995 r. Rząd Republiki Vanuatu wystąpił 
o przystąpienie do Porozumienia ustanawiającego Świa
tową Organizację Handlu (WTO) na mocy art. XII tego 
porozumienia. 

(2) W dniu 11 lipca 1995 r. powołano grupę roboczą ds. 
przystąpienia Vanuatu; jej celem było wypracowanie 
porozumienia w sprawie warunków przystąpienia, które 
byłyby możliwe do zaakceptowania dla Republiki 
Vanuatu oraz dla wszystkich członków WTO. 

(3) Komisja wynegocjowała w imieniu Unii wiele kom
pleksowych zobowiązań dotyczących otwarcia rynku 
przez Republikę Vanuatu, które mają szczególne 
znaczenie dla Unii. 

(4) Zobowiązania te zawarto obecnie w Protokole przystą
pienia Republiki Vanuatu do WTO. 

(5) Przystąpienie do WTO powinno przyczynić się w sposób 
pozytywny i trwały do postępu reform gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju Republiki Vanuatu. 

(6) Z powyższych względów protokół przystąpienia powi
nien zostać zatwierdzony. 

(7) Artykuł XII Porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu (WTO) stanowi, że warunki przystą
pienia mają być uzgodnione między państwem przystę
pującym a WTO oraz zatwierdzone ze strony WTO 
przez Konferencję Ministerialną WTO. Artykuł IV ust. 2 
Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację 
Handlu (WTO) stanowi, że funkcje Konferencji Ministe
rialnej w przerwach między jej sesjami pełni Rada Gene
ralna. 

(8) W związku z tym konieczne jest określenie stanowiska, 
jakie ma zająć Unia Europejska na forum Rady Gene
ralnej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowiskiem, jakie ma zająć Unia Europejska na forum Rady 
Generalnej WTO w sprawie przystąpienia Republiki Vanuatu do 
Światowej Organizacji Handlu, jest zatwierdzenie przystąpienia. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2011 r. 

W imieniu Rady 

MARTONYI J. 
Przewodniczący
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