
DECYZJA RADY (UE) 2017/900 

z dnia 22 maja 2017 r. 

w sprawie ustanowienia grupy roboczej ad hoc ds. art. 50 TUE pod przewodnictwem Sekretariatu 
Generalnego Rady 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 240 ust. 3, 

uwzględniając decyzję Rady Europejskiej 2009/881/UE z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie sprawowania prezydencji 
Rady (1), w szczególności jej art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 29 marca 2017 r. Rada Europejska otrzymała od Zjednoczonego Królestwa notyfikację informującą 
o jego zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej, co spowodowało uruchomienie procedury wynikającej z art. 50 
Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). 

(2)  W dniu 29 kwietnia 2017 r. Rada Europejska przyjęła wytyczne przewidziane w art. 50 ust. 2 TUE. Zatwierdziła 
w szczególności uzgodnienia proceduralne zawarte w załączniku do oświadczenia 27 szefów państw lub rządów 
oraz przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. 
Zgodnie z pkt 4 tego załącznika pomiędzy posiedzeniami Rady Europejskiej Rada i Komitet Stałych Przedsta
wicieli Rządów Państw Członkowskich (Coreper) – z pomocą specjalnej grupy roboczej mającej stałego przewod
niczącego – będą zapewniać, aby negocjacje były prowadzone zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej 
i z wytycznymi negocjacyjnymi Rady, oraz wskazywać kierunek działań negocjatorowi Unii. 

(3)  Należy zatem ustanowić grupę roboczą ad hoc ds. art. 50 TUE (zwaną dalej „grupą roboczą ad hoc”) mającą 
stałego przewodniczącego. 

(4)  Grupa robocza ad hoc powinna wspomagać Coreper i Radę we wszystkich sprawach dotyczących wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii. W szczególności grupa robocza ad hoc powinna wspomagać Coreper i Radę 
w trakcie negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50 TUE, zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej 
i z wytycznymi negocjacyjnymi Rady. Grupa robocza ad hoc mogłaby ponadto zapewniać wsparcie w sprawach 
związanych z procedurą wynikającą z art. 50 TUE, które nie wchodzą w zakres negocjacji ze Zjednoczonym 
Królestwem. 

(5)  Zważywszy na fakt, że procedura wynikająca z art. 50 TUE ma charakter tymczasowy, grupa robocza ad hoc 
powinna zostać rozwiązana z chwilą wypełnienia jej mandatu. 

(6)  Po złożeniu notyfikacji na podstawie art. 50 TUE członek Rady Europejskiej i Rady reprezentujący występujące 
państwo członkowskie nie bierze udziału w obradach ani w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej i Rady 
dotyczących tego państwa, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym ustanawia się grupę roboczą ad hoc ds. art. 50 TUE. 

Przewodniczy jej Sekretariat Generalny Rady. 
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(1) Dz.U. L 315 z 2.12.2009, s. 50. 



Artykuł 2 

Grupa robocza ad hoc ds. art. 50 TUE wspomaga Coreper i Radę we wszystkich sprawach dotyczących wystąpienia 
Zjednoczonego Królestwa z Unii. 

Grupę roboczą ad hoc ds. art. 50 TUE rozwiązuje się z chwilą wypełnienia jej mandatu. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r. 

W imieniu Rady 
L. GRECH 

Przewodniczący  
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