
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/668 

z dnia 27 czerwca 2016 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu 
dodatkowego do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Kolumbią i Peru, 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. 91, art. 100 ust. 2 i art. 207 
w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v), 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/1277 (2) Protokół dodatkowy do Umowy o handlu między Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą
pienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (zwany dalej „protokołem dodatkowym”) został podpisany, 
z zastrzeżeniem zawarcia tego protokołu. 

(2)  Protokół dodatkowy powinien zostać zatwierdzony, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Protokół dodatkowy do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej zostaje 
niniejszym zatwierdzony w imieniu Unii i jej państw członkowskich (3). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do dokonania 
powiadomienia przewidzianego w art. 12 ust. 2 protokołu dodatkowego. 
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(1) Zgoda z dnia 7 czerwca 2016 r. 
(2) Dz.U. L 204 z 31.7.2015, s. 1. 
(3) Tekst protokołu dodatkowego zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego podpisania. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
M. VAN DAM 

Przewodniczący  
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