
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/609 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu 
eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu 

uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 
lit. a), 

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szczególności jego art. 6 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony (2), (zwany dalej „Układem”) został 
podpisany w Luksemburgu w dniu 17 czerwca 2002 r. i wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2006 r. 

(2)  Republika Chorwacji stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. 

(3)  Na warunkach określonych w art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji przystąpienie Republiki 
Chorwacji do Układu uzgadnia się w drodze protokołu do Układu, zawartego przez Radę, działającą w imieniu 
Unii i jednomyślnie w imieniu państw członkowskich, oraz Republikę Libańską. 

(4)  W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji z Republiką Libańską. Negocjacje 
zakończono pomyślnie. Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2016/859 (3) Protokół do Układu eurośródziemnomor
skiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej został podpisany w imieniu Unii i jej państw członkowskich w Brukseli w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

(5)  Protokół powinien zostać zatwierdzony, 
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(1) Zgoda z dnia 2 marca 2017 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Dz.U. L 143 z 30.5.2006, s. 2. 
(3) Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 1. 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii i jej państw członkowskich (1). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady dokonuje, w imieniu Unii, powiadomienia, o którym mowa w art. 7 Protokołu, w celu wyrażenia 
zgody Unii na związanie się Protokołem (2). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 marca 2017 r. 

W imieniu Rady 
C. ABELA 

Przewodniczący  
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(1) Tekst został opublikowany w Dz.U. L 144 z 1.6.2016, s. 3 wraz z decyzją w sprawie podpisania. 
(2) Data wejścia w życie Protokołu zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
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