
DECYZJA RADY 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stowarzyszeniu między Unią 
Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu do postanowień dotyczących traktowania 
pracowników będących obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium 

drugiej Strony 

(2014/669/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 79 ust. 2 lit. b), w związku z 
art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Dnia 22 stycznia 2007 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą w sprawie zawarcia 
nowej umowy między Unią a Ukrainą, mającej zastąpić umowę o partnerstwie i współpracy (1). 

(2)  Biorąc pod uwagę bliskie więzi historyczne oraz stale zacieśniające się stosunki między Stronami, a także ich 
dążenie do wzmocnienia i poszerzenia zakresu współpracy w ambitny i innowacyjny sposób, negocjacje w 
sprawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (zwanego dalej „Układem”) zakończyły się 
pomyślnie parafowaniem układu w 2012 r. 

(3)  W związku z podpisaniem preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII Układu podczas szczytu pomiędzy Unią i jej 
państwami członkowskimi z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, który odbył się w Brukseli w dniu 
21 marca 2014 r., należy podpisać pozostałe części Układu. 

(4)  Niniejsza decyzja dotyczy jedynie art. 17 Układu, który to artykuł zawiera szczególne zobowiązania dotyczące 
traktowania będących obywatelami państw trzecich pracowników legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej 
Strony i jest objęty zakresem stosowania tytułu V części trzeciej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Cel 
i treść tych postanowień jest różna i niezależna od celu i treści innych postanowień Układu służących ustano
wieniu partnerstwa pomiędzy Stronami. W odniesieniu do pozostałych postanowień Układu w zakresie w jakim 
nie zostały one jeszcze podpisane w dniu 21 marca 2014 r., równocześnie z niniejszą decyzją przyjęta zostanie 
odrębna decyzja. 

(5)  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, te państwa członkowskie nie uczestniczą w przyjęciu niniejszej decyzji i nie 
są nią związane ani jej nie stosują. 

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

(7) Układu nie należy interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpo
średnio powoływać się w sądach i trybunałach Unii lub państw członkowskich, 
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(1) Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z 
jednej strony a Ukrainą z drugiej strony (Dz.U. L 49 z 19.2.1998, s. 3). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Euro
pejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 
(zwanego dalej „Układem”), w odniesieniu do jego art. 17 z zastrzeżeniem zawarcia Układu, zgodnie z Aktem 
Końcowym. 

2. Tekst Układu został dołączony do decyzji Rady 2014/295/UE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie podpisania w 
imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską 
Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony w odnie
sieniu do jego preambuły, art. 1 oraz tytułów I, II i VII (1). 

Akt końcowy dołącza się do decyzji Rady 2014/668/UE z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie podpisania, w imieniu 
Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspól
notą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w odniesieniu 
do jego tytułu III (z wyjątkiem postanowień dotyczących traktowania pracowników będących obywatelami państw trze
cich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej Strony) oraz tytułów IV, V, VI i VII, jak również powiązanych załącz
ników i protokołów (2), przyjętej równolegle z niniejszą decyzją. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 3 

Układu nie można interpretować jako przyznającego prawa lub nakładającego obowiązki, na które można bezpośrednio 
powoływać się w sądach i trybunałach Unii Europejskiej lub państw członkowskich. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 23 czerwca 2014 r. 

W imieniu Rady 
C. ASHTON 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 161 z 29.5.2014, s. 1. 
(2) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
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