
DECYZJA RADY 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich oraz tymczasowego 
stosowania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europej
skimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu 

uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 

(2014/316/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 5 
oraz art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

uwzględniając akt przystąpienia Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 24 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich oraz Republiki Chorwacji, negocjacji z Republiką Albanii w sprawie zawarcia Protokołu do 
Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do 
Unii Europejskiej (zwanego dalej „Protokołem”). 

(2)  Negocjacje zostały zakończone pomyślnie i Protokół został zatwierdzony przez władze albańskie w drodze 
wymiany listów dnia 1 sierpnia 2013 r. 

(3)  Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Unii i jej państw członkowskich z zastrzeżeniem jego zawarcia 
w późniejszym terminie. 

(4) Zawarcie Protokołu przebiega w drodze oddzielnej procedury w odniesieniu do kwestii podlegających kompeten
cjom Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 

(5)  W związku z przystąpieniem Chorwacji do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. Protokół powinien być stosowany 
tymczasowo ze skutkiem od tej daty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii i jej państw członkowskich do podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji 
i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem 
zawarcia tego Protokołu. 

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Protokołu w imieniu Unii i jej państw członkowskich. 
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Artykuł 3 

Protokół jest tymczasowo stosowany zgodnie z jego art. 10 ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r., w oczekiwaniu na 
zakończenie procedur niezbędnych do jego zawarcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2013 r. 

W imieniu Rady 
R. ŠADŽIUS 

Przewodniczący  
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