
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 21 marca 2013 r. 

dotycząca podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie 

(2013/156/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 79 ust. 3 w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 19 grudnia 2011 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia z Armenią negocjacji dotyczących readmisji 
osób przebywających nielegalnie. Negocjacje zakończyły 
się sukcesem i Umowa między Unią Europejską a Repub
liką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie 
(„Umowa”) została parafowana dnia 18 października 
2012 r. 

(2) Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, 
z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

(3) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stano
wiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo 
ści, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te dwa 
państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniej
szej decyzji i nie są nią związane ani jej nie stosują. 

(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stano
wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 

oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie 
jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania, w imieniu Unii, 
Umowy między Unią Europejską a Republiką Armenii o read
misji osób przebywających nielegalnie, z zastrzeżeniem jej 
zawarcia ( 1 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2013 r. 

W imieniu Rady 

P. HOGAN 
Przewodniczący
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( 1 ) Tekst Umowy zostanie opublikowany wraz z decyzją o jej zawarciu.
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