
DECYZJA RADY 

z dnia 18 listopada 2013 r. 

dotycząca zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego 
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy 
ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych 

zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych 

(2014/163/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 lit. 
a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustana
wiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 
oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej 
strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Euro
pejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim doty
czącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa 
Haszymidzkiego w programach unijnych (zwany dalej 
„Protokołem”) został podpisany w imieniu Unii w dniu 
19 grudnia 2012 r. 

(2) Protokół powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół do Układu 
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie 
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkow
skimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidz
kim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią 
Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej 
ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego 
w programach unijnych (zwany dalej „Protokołem”) ( 1 ). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, notyfikacji 
przewidzianej w art. 10 Protokołu ( 2 ). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2013 r. 

W imieniu Rady 

C. ASHTON 
Przewodniczący

PL L 89/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.3.2014 

( 1 ) Protokół został opublikowany w Dz.U. L 117 z 27.4.2013, s. 2, 
wraz z decyzją o jego podpisaniu. 

( 2 ) Data wejścia w życie protokołu zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
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