
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 2012/768/WPZiB 

z dnia 9 marca 2012 r. 

w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską republiką 
Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 

w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 37, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 218 ust. 5 i 6, 

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa („WP”), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Warunki udziału państw trzecich w operacjach zarzą
dzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Euro
pejską powinny zostać określone w umowie ustanawia
jącej ogólne zasady takiego ewentualnego przyszłego 
udziału, a nie być określane każdorazowo oddzielnie 
dla każdej operacji. 

(2) Po przyjęciu przez Radę w dniu 26 kwietnia 2010 r. 
decyzji upoważniającej do podjęcia negocjacji WP wyne
gocjował Umowę między Unią Europejską a byłą jugo
słowiańską republiką Macedonii ustanawiającą ogólne 
zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii 
w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych 
przez Unię Europejską (zwaną dalej „Umową”). 

(3) Umowa powinna zostać zatwierdzona, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią 
Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii ustana
wiającą ogólne zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki 
Macedonii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzo
nych przez Unię Europejską (zwaną dalej „Umową”). 

Tekst Umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Umowy, 
aby stała się ona wiążąca dla Unii. 

Artykuł 3 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia 
przewidzianego w art. 16 ust. 1 Umowy. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

I. AUKEN 
Przewodniczący
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COUNCIL 
OF THE EUROPEAN UNION 

Brussels, 29 October 2012 

H.E. Mr. Nikola POPOSKI, 
Minister of Foreign Affairs 
of the former Yugoslav Republic of Macedonia. 

Sir, 

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your 
confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union 
and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the 
former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations. 

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and 
conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 
9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in 
accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date. 

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration. 

For the European Union 

Pierre VIMONT 
Executive Secretary General 

European External Action Service 
Encl. 

175 Rue de la Loi, 
1048 Brussels, Belgium

PL L 338/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.12.2012


	Decyzja Rady 2012/768/WPZiB z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie podpisania i zawarcia Umowy między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

