
DECYZJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANYCH 
W RADZIE 

z dnia 23 marca 2012 r. 

w sprawie upoważnienia do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy międzynarodowej 
w sprawie utworzenia Fundacji UE – Ameryka Łacińska i Karaiby o statusie organizacji 

międzynarodowej 

(2012/494/UE) 

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 
ZEBRANI W RADZIE, 

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Należy rozpocząć negocjacje prowadzące do zawarcia 
umowy międzynarodowej w sprawie utworzenia Fundacji 
UE – Ameryka Łacińska i Karaiby o statusie organizacji 
międzynarodowej między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi a państwami Ameryki Łaciń
skiej i Karaibów (zwaną dalej „umową”). 

(2) W drodze decyzji Rady Komisja powinna zostać upoważ
niona do prowadzenia negocjacji dotyczących tych posta
nowień umowy, które wchodzą w zakres kompetencji 
Unii Europejskiej. 

(3) Komisja powinna zostać również upoważniona do 
prowadzenia w imieniu państw członkowskich negocjacji 
dotyczących tych postanowień umowy, które wchodzą 
w zakres kompetencji państw członkowskich, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do rozpoczęcia nego
cjacji dotyczących umowy międzynarodowej w sprawie utwo
rzenia Fundacji UE – Ameryka Łacińska i Karaiby o statusie 
organizacji międzynarodowej między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi a państwami Ameryki Łacińskiej 
i Karaibów (zwanej dalej „umową”). 

Artykuł 2 

1. Komisja zostaje niniejszym upoważniona do prowadzenia 
w imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej negocjacji 
dotyczących tych postanowień umowy, które wchodzą w zakres 
kompetencji państw członkowskich, 

2. Oprócz Komisji w negocjacjach może uczestniczyć przed
stawiciel państwa członkowskiego sprawującego rotacyjną 
prezydencję Rady. 

Artykuł 3 

Negocjacje są prowadzone na podstawie wytycznych negocja
cyjnych przedstawionych w addendum do decyzji Rady 
2012/493/UE z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie upoważ
nienia do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy między
narodowej w sprawie utworzenia Fundacji UE – Ameryka 
Łacińska i Karaiby o statusie organizacji międzynarodowej ( 1 ). 

Artykuł 4 

Negocjacje są prowadzone w porozumieniu z Grupą Roboczą 
ds. Ameryki Łacińskiej (COLAT/AMLAT), z którą to grupą 
z wyprzedzeniem przed każdym kolejnym etapem negocjacji 
prowadzone będą konsultacje w sprawie proponowanych 
kierunków negocjacji i której po każdym posiedzeniu przedsta
wione zostanie sprawozdanie z postępów w negocjacjach. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2012 r. 

W imieniu przedstawicieli rządów 
państw członkowskich 
zebranych w Radzie 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL L 240/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2012 

( 1 ) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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