
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/1921 

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie 
CARIFORUM–UE ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między 
państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z drugiej strony, w związku z utworzeniem listy arbitrów 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy 
w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (1) (zwaną dalej „Umową”) podpisano dnia 15 października 
2008 r. i jest ona stosowana tymczasowo od dnia 29 grudnia 2008 r. 

(2)  Zgodnie z art. 221 Umowy utworzona powinna zostać lista 15 osób posiadających specjalistyczną wiedzę lub 
doświadczenie w dziedzinie prawa i handlu międzynarodowego, które są gotowe pełnić rolę arbitrów. Jest to 
niezbędne, by wdrożyć przepisy Umowy dotyczące rozstrzygania sporów. 

(3)  W dniu 17 listopada 2017 r. podczas czwartego posiedzenia Wspólnej Rady CARIFORUM–UE (zwanej dalej 
„Wspólną Radą”) ma zostać przyjęta decyzja w sprawie utworzenia takiej listy. 

(4)  We Wspólnej Radzie Unia ma być reprezentowana przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii 
Europejskiej (TUE). Państwa członkowskie mają popierać stanowisko Unii zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE. 

(5)  Należy określić stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Wspólnej Rady. 

(6)  Stanowisko Unii w ramach Wspólnej Rady powinno zatem opierać się na dołączonym projekcie decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Rady CARIFORUM–UE podczas jej 
czwartego posiedzenia w dniu 17 listopada 2017 r. w odniesieniu do przyjęcia listy arbitrów opiera się na projekcie 
decyzji Wspólnej Rady CARIFORUM–UE dołączonej do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji i państw członkowskich. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 października 2017 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  

20.10.2017 L 271/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3. 



PROJEKT  

DECYZJA NR …/2017 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM–UE 

ustanowionej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, 
z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony 

z dnia … 

w sprawie utworzenia listy arbitrów 

WSPÓLNA RADA CARIFORUM–UE, 

uwzględniając Umowę o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (zwaną dalej „Umową”), w szczególności jej art. 221 ust. 1, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Lista piętnastu arbitrów przewidziana w art. 221 ust. 1 załączona do niniejszej decyzji zostaje przyjęta przez Strony. 

Artykuł 2 

Komitet CARIFORUM–UE ds. Handlu i Rozwoju może zmienić listę arbitrów załączoną do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem […] r. 

Sporządzono w … 

W imieniu państw CARIFORUM  W imieniu strony UE   
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ZAŁĄCZNIK 

Lista arbitrów, o której mowa w art. 221 ust. 1 Umowy 

Arbitrzy wybrani przez państwa CARIFORUM: 

Tracy BENN-ROBERTS – Antigua i Barbuda 

Nicole FOSTER – Barbados 

Bertha COOPER – ROSSEAU – Bahamy 

Michelle A. BROWN – Jamajka 

Fabiola MEDINA GARNES – Republika Dominikańska 

Arbitrzy wybrani przez UE: 

Jacques BOURGEOIS – Belgia 

Claus – Dieter EHLERMANN – Niemcy 

Pieter Jan KUIJPER – Niderlandy 

Giorgio SACERDOTI – Włochy 

an Ramon TORRENT – Hiszpania 

Arbitrzy wybrani wspólnie przez strony: 

Frederick ABBOTT – Stany Zjednoczone Ameryki 

James BACCHUS – Stany Zjednoczone Ameryki 

Armand DE MESTRAL – Kanada 

Claudia OROZCO – Kolumbia 

Helge SELAND – Norwegia  
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