
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/225 

z dnia 7 lutego 2017 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej 
zniesienia wiz krótkoterminowych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku 
z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Komisja wynegocjowała w imieniu Unii umowę z Tuvalu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych 
(„Umowa”). 

(2)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/1342 (2) Umowa została podpisana i jest tymczasowo stosowana począwszy 
od dnia 1 lipca 2016 r. 

(3)  Umowa ustanawia wspólny komitet ekspertów ds. zarządzania Umową. Unia będzie reprezentowana w ramach 
tego wspólnego komitetu przez Komisję, wspieraną przez przedstawicieli państw członkowskich. 

(4) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (3); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku 
z tym w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje. 

(5)  Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (4); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej 
decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. 

(6)  Umowę należy zatwierdzić, 
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(1) Zgoda udzielona dnia 1 grudnia 2016 r. 
(2) Decyzja Rady (UE) 2016/1342 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, i tymczasowego stosowania Umowy 

między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 213 z 6.8.2016, s. 1). 
(3) 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). 
(4) 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). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa między Unią Europejską a Tuvalu dotycząca zniesienia wiz krótkoterminowych zostaje niniejszym zatwierdzona 
w imieniu Unii. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Unii powiadomienia przewidzianego w art. 8 ust. 1 Umowy (1). 

Artykuł 3 

Komisja, wspierana przez przedstawicieli państw członkowskich, reprezentuje Unię we wspólnym komitecie ekspertów, 
utworzonym zgodnie z art. 6 Umowy. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 lutego 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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(1) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady. 
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