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Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina, z wyjątkiem traktowania pracowników będących 
obywatelami państw trzecich legalnie zatrudnionych na terytorium drugiej strony ***

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie projektu decyzji Rady 
w sprawie zawarcia 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, 
z wyłączeniem postanowień dotyczących traktowania obywateli państw trzecich legalnie zatrudnionych jako 

pracownicy na terytorium drugiej strony (13613/2013 – C8-0105/2014 – 2013/0151A(NLE))

(Zgoda)

(2016/C 234/09)

Parlament Europejski,

— uwzględniając projekt decyzji Rady (13613/2013),

— uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (7076/2013),

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 217 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi 
lit. a) oraz ust. 7 i ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0105/2014),

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2011 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, 
Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu 
między UE a Ukrainą (1),

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 12 grudnia 2013 r. (2), 6 lutego 2014 r. (3), 27 lutego 2014 r. (4), 13 marca 
2014 r. (5), 17 kwietnia 2014 r. (6) oraz 17 lipca 2014 r. (7),

— uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci, art. 99 ust. 2 i art. 108 ust. 7 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0002/2014),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ukrainy. 
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