
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2016/1873 

z dnia 10 października 2016 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy ustanawiającej Międzynarodową 
Fundację UE–LAC 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 ust. 2 i art. 212 ust. 1, 
w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W dniu 23 marca 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji w celu zawarcia umowy międzyna
rodowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów 
w sprawie utworzenia Fundacji UE–LAC o statusie organizacji międzynarodowej. 

(2)  Negocjacje w sprawie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC (zwanej dalej „Umową”) 
zakończyły się pomyślnie w dniu 29 stycznia 2015 r. 

(3)  Na mocy Umowy zostanie ustanowiona Fundacja UE–LAC o statusie organizacji międzynarodowej posiadającej 
osobowość prawną na mocy prawa międzynarodowego publicznego. 

(4)  Umowa powinna zostać podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie. 

(5)  Działając w ramach Fundacji UE–LAC, Unia i jej państwa członkowskie powinny koordynować swoje stanowiska 
zgodnie z Traktatami oraz zasadą lojalnej współpracy, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC, 
z zastrzeżeniem jej zawarcia. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy w imieniu Unii. 
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Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej przyjęciu. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 10 października 2016 r. 

W imieniu Rady 
G. MATEČNÁ 

Przewodniczący  
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