
DECYZJA RADY (UE) 2016/431 

z dnia 12 lutego 2016 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy między 
Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla 

posiadaczy paszportów dyplomatycznych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a), w związku 
z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W ramach dialogu UE–Chiny w kwestiach mobilności i migracji Unia oraz Chińska Republika Ludowa uzgodniły 
pakiet współpracy obejmujący środki w obszarze nielegalnej migracji i polityki wizowej, w tym umowę dotyczącą 
wzajemnego zniesienia wiz dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. 

(2)  W dniu 14 września 2015 r. Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do podjęcia negocjacji z Chińską 
Republiką Ludową w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową dotyczącej 
zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (zwanej dalej „umową”). 

(3)  Negocjacje w sprawie umowy zostały podjęte w dniu 21 września 2015 r. i zakończyły się pomyślnie 
parafowaniem jej w drodze wymiany listów w dniu 3 listopada 2015 r. przez Unię i w dniu 4 listopada 2015 r. 
przez Chińską Republikę Ludową. 

(4)  Należy podpisać umowę i zatwierdzić deklaracje dołączone do umowy, w imieniu Unii. Należy tymczasowo 
stosować umowę od trzeciego dnia następującego po dniu jej podpisania, do czasu zakończenia procedur 
niezbędnych do jej formalnego zawarcia. 

(5) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (1); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku 
z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje. 

(6)  Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (2); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią 
związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową 
dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych (zwanej dalej „umową”), 
z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

Tekst umowy dołącza się do niniejszej decyzji. 
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(1) Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43). 

(2) Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów 
dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20). 



Artykuł 2 

Zatwierdza się w imieniu Unii deklaracje dołączone do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

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

Artykuł 4 

Umowę stosuje się tymczasowo od trzeciego dnia następującego po dniu jej podpisania (1), do czasu zakończenia 
procedur niezbędnych do jej zawarcia. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2016 r. 

W imieniu Rady 
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM 

Przewodniczący  
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(1) Data podpisania umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
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