
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 13 maja 2011 r. 

w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu między Unią Europejską a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów mający 
zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu 
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, 

z drugiej strony 

(2011/398/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 24 lutego 2006 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji z partnerami z regionu śródziem
nomorskiego w celu ustanowienia mechanizmu rozstrzy
gania sporów odnoszącego się do postanowień handlo
wych. 

(2) Negocjacje były prowadzone przez Komisję w konsultacji 
z komitetem wyznaczonym zgodnie z art. 207 Traktatu 
oraz w ramach wytycznych negocjacyjnych wydanych 
przez Radę. 

(3) Negocjacje te zostały zakończone i Umowa w formie 
protokołu („protokół”) między Unią Europejską 
a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim ustanawiają
cego mechanizm rozstrzygania sporów mający zastoso
wanie do sporów dotyczących postanowień handlowych 
Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 

państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony ( 1 ), została 
parafowana w dniu 9 grudnia 2009 r. 

(4) Protokół został podpisany w imieniu Unii w dniu 
11 lutego 2011 r. 

(5) Protokół powinien zostać zawarty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę w formie 
protokołu między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem 
Haszymidzkim ustanawiającego mechanizm rozstrzygania 
sporów mający zastosowanie do sporów dotyczących postano
wień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawia
jącego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim 
Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony („protokół”). 

Tekst protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, powiadomienia 
przewidzianego w art. 23 protokołu ( 2 ).
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( 1 ) Dz.U. L 129 z 15.5.2002, s. 3. 
( 2 ) Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.



Artykuł 3 

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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