
DECYZJA RADY 

z dnia 12 maja 2014 r. 

w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do kwestii związanych 

z readmisją 

(2014/279/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 3, w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Rady 2013/40/UE (2) Umowa ramowa między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony (zwana dalej „Umową”), została podpisana dnia 10 maja 
2010 r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. 

(2)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, te państwa członkowskie nie 
uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie są nią związane ani jej nie stosują. 

(3) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, który załączony jest do Traktatu o Unii Euro
pejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie 
jest nią związana ani jej nie stosuje. 

(4) Postanowienia Umowy inne niż art. 33 ust. 2 dotyczący readmisji będą przedmiotem odrębnej decyzji (3), przy
jętej równolegle z niniejszą decyzją. 

(5)  Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Unii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę ramową między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do jej art. 33 ust. 2 (4). 

Artykuł 2 

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przewodzi Wspólnemu Komitetowi prze
widzianemu w art. 44 umowy. Unia lub Unia i państwa członkowskie, w stosownych przypadkach, są reprezentowane 
we Wspólnym Komitecie w zależności od przedmiotu sprawy. 
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(1) Zgoda wydana dnia 16 kwietnia 2014 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady 2013/40/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania 

Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony 
(Dz.U. L 20 z 23.1.2013, s. 1). 

(3) Decyzja Rady 2014/278/UE z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami człon
kowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, z wyjątkiem kwestii związanych z readmisją (zob. s. 1 niniejszego Dzien
nika Urzędowego). 

(4) Umowa została opublikowana w Dz.U. L 20 z 23.1.2013, s. 2, wraz z decyzją o jej podpisaniu. 



Artykuł 3 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby uprawnione do dokonania, w imieniu Unii, powiadomienia, o którym 
mowa w art. 49 ust. 1 Umowy (1). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  

16.5.2014 L 145/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

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