
DECYZJE 

DECYZJA RADY 

z dnia 7 listopada 2014 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. 
Współpracy Kulturalnej ustanowionego na mocy Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do 
Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 

strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do sporządzenia listy 15 arbitrów 

(2014/794/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 167 ust. 3, w związku z art. 218 
ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką 
Korei, z drugiej strony (1) („umowa”) została podpisana w dniu 6 października 2010 r. Umowa zawiera Protokół 
w sprawie współpracy kulturalnej („protokół”), który — zgodnie z jego art. 1 — ustanawia ramy współpracy 
Stron w celu ułatwienia wymiany działalności, dóbr i usług kulturalnych, obejmujące, między innymi, sektor 
audiowizualny. 

(2)  Zgodnie z art. 15.10 ust. 5 umowy, od dnia 1 lipca 2011 r. umowę tę stosuje się w części tymczasowo na mocy 
decyzji Rady 2011/265/UE (2) („decyzja”), do czasu zakończenia procedur jej zawarcia. 

(3)  Zgodnie z art. 6 decyzji stanowisko, jakie ma zająć Unia w ramach Komitetu ds. Współpracy Kulturalnej 
(„komitet”) w sprawie decyzji wywierających skutki prawne, jest określone przez Radę stanowiącą zgodnie z Trak
tatem. 

(4)  Art. 3a protokołu przewiduje, że komitet natychmiast po jego powołaniu utworzy listę 15 osób mających pełnić 
funkcję arbitrów. 

(5) Unia powinna ustalić stanowisko, jakie należy zająć w ramach komitetu w odniesieniu do sporządzenia listy arbi
trów. 

(6)  Stanowisko Unii w ramach komitetu powinno zatem być oparte na dołączonym projekcie decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu ds. Współpracy Kulturalnej, ustanowionego na mocy 
Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, w odniesieniu do sporządzenia listy 15 osób mają
cych pełnić funkcję arbitrów, oparte jest na projekcie decyzji Komitetu ds. Współpracy Kulturalnej dołączonym do 
niniejszej decyzji. 
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(1) Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 6. 
(2) Decyzja Rady 2011/265/UE z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania 

Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony 
(Dz.U. L 127 z 14.5.2011, s. 1). 



Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 listopada 2014 r. 

W imieniu Rady 
P. C. PADOAN 

Przewodniczący  
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PROJEKT 

DECYZJA NR … KOMITETU DS. WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ UE-KOREA 

z dnia … 

w sprawie sporządzenia listy arbitrów, o której mowa w art. 3a Protokołu w sprawie współpracy 
kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony 

KOMITET DS. WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ, 

uwzględniając Protokół w sprawie współpracy kulturalnej do Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli w dniu 6 paździer
nika 2010 r., w szczególności jego art. 3a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Art. 3a Protokołu w sprawie współpracy kulturalnej („protokół”) przewiduje istnienie mechanizmu rozstrzygania 
sporów określonego w rozdziale czternastym Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, polegającego na rozstrzyganiu sporów 
z udziałem organu arbitrażowego. 

(2) W przypadku sporu Strony prowadzą konsultacje w celu osiągnięcia porozumienia co do składu organu arbitra
żowego. 

(3)  Jeżeli Strony nie są w stanie porozumieć się co do składu organu arbitrażowego, arbitrzy są wybierani w drodze 
losowania osób z listy ustanowionej zgodnie z art. 3a lit. c) protokołu. 

(4)  Strony uzgodniły, że lista zawierać będzie 15 nazwisk, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Lista 15 arbitrów zostaje niniejszym ustanowiona zgodnie z art. 3a lit. c) protokołu. Lista znajduje się w załączniku do 
niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w 

W imieniu Komitetu ds. Współpracy Kulturalnej 

Pierwszy Wiceminister Ministerstwo Kultury, Sportu i Turystyki Republiki Korei 

Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji 
i Kultury 

Komisja Europejska  
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ZAŁĄCZNIK 

LISTA ARBITRÓW 

Arbitrzy zaproponowani przez UE 

James BRIDGEMAN 

Ursula KRIEBAUM 

Alessandra LANCIOTTI 

Hélène RUIZ FABRI 

Jan WOUTERS 

Arbitrzy zaproponowani przez Koreę 

Byung-Chol YOON 

Eun Young PARK 

Young Jae CHO 

Seung-Soo CHOI 

Chang Hwan SHIN 

Przewodniczący 

Florentino P. FELICIANO (Filipiny) 

Juan Antonio DORANTES (Meksyk) 

Christan HABERLI (Szwajcaria) 

Leng Sun CHAN (Malezja) 

Teresa CHENG (Chiny)  
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