
DECYZJA RADY (UE) 2017/1922 

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie 
CARIFORUM–UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami 
CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 

strony, w związku ze zmianą załącznika IX do Protokołu I 

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. 229 ust. 1 i 2 Umowy Wspólna Rada CARIFORUM–UE (zwana dalej „Wspólną Radą”) może 
przyjąć decyzje, które są wiążące dla Stron i państw CARIFORUM będących sygnatariuszami, które podejmują 
wszelkie środki konieczne do ich wdrożenia zgodnie z zasadami wewnętrznymi każdej Strony i państwa 
CARIFORUM będącego sygnatariuszem. 

(3)  W dniu 17 listopada 2017 r., na swoim czwartym posiedzeniu, Wspólna Rady ma przyjąć decyzję w sprawie 
zmiany załącznika IX do Protokołu I do Umowy („załącznik IX”), który zawiera wykaz krajów i terytoriów 
zamorskich. 

(4)  W związku ze zmianą statusu trzech terytoriów zmiana ta ma na celu aktualizację wykazu krajów i terytoriów 
zamorskich zawartego w załączniku IX i jego zharmonizowanie z wykazem zawartym w załączniku II do 
Traktatu. 

(5)  We Wspólnej Radzie Unia jest 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. 

(6)  Właściwe jest, aby określić stanowisko, które ma zostać zajęte w imieniu Unii we Wspólnej Radzie. 

(7)  Stanowisko Unii we Wspólnej Radzie powinno w związku z tym opierać się na dołączonym projekcie decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na czwartym posiedzeniu Wspólnej Rady CARIFORUM–UE, 
które odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 r., w odniesieniu do zmiany załącznika IX do Protokołu I do Umowy 
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  
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(1) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3. 



PROJEKT  

DECYZJA NR …/2017 WSPÓLNEJ RADY CARIFORUM–UE 

utworzonej 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 zmiany załącznika IX do Protokołu I: kraje i terytoria zamorskie 

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 art. 41 Protokołu I 
do niej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Protokół I do Umowy – dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” i metod współpracy administracyjnej – definiuje 
kraje i terytoria Zamorskie jako kraje i terytoria zamorskie określone w załączniku IX do niego. 

(2)  W związku ze zmianą statusu Majotty (1) i Saint-Barthélemy (2) oraz wejściem w życie decyzji Rady 2013/755/UE 
w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską (3), należy zaktualizować wykaz 
krajów i terytoriów zamorskich zawarty w załączniku IX do Protokołu I do Umowy, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

Załącznik IX do Protokołu I zastępuje się załącznikiem załączonym do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem … 

Sporządzono w … 

W imieniu państw CARIFORUM  W imieniu Strony UE   
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(1) Decyzja Rady Europejskiej 2012/419/UE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany statusu Majotty względem Unii Europejskiej 
(Dz.U. L 204 z 31.7.2012, s. 131). 

(2) Decyzja Rady Europejskiej 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii Europejskiej statusu wyspy 
Saint-Barthélemy (Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4). 

(3) Decyzja Rady 2013/755/UE z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską  
(Dz.U. L 76 z 15.3.2014, s. 56). 



ZAŁĄCZNIK IX do Protokołu I 

Kraje i terytoria zamorskie 

W rozumieniu niniejszego protokołu, „kraje i terytoria zamorskie” oznaczają następujące kraje i terytoria wymienione 
w załączniku II do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 

(Niniejszy wykaz pozostaje bez uszczerbku dla statusu tych państw i terytoriów, a także przyszłych zmian ich statusu.)  

1. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Królestwem Danii: 

—  Grenlandia.  

2. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Republiką Francuską: 

—  Nowa Kaledonia i terytoria zależne, 

—  Polinezja Francuska, 

—  Saint-Pierre i Miquelon, 

—  Saint-Barthélemy, 

—  Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, 

—  Wallis i Futuna.  

3. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki z Królestwem Niderlandów: 

—  Aruba, 

—  Bonaire, 

—  Curaçao, 

—  Saba, 

—  Sint Eustatius, 

—  Sint Maarten.  

4. Kraje i terytoria zamorskie, które utrzymują szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej: 

—  Anguilla, 

—  Bermudy, 

—  Kajmany, 

—  Falklandy, 

—  Georgia Południowa i Sandwich Południowy, 

—  Montserrat, 

—  Pitcairn, 

—  Święta Helena i terytoria zależne, 

—  Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, 

—  Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, 

—  Wyspy Turks i Caicos, 

—  Brytyjskie Wyspy Dziewicze.  

20.10.2017 L 271/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	DECYZJA RADY (UE) 2017/1922 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej we Wspólnej Radzie CARIFORUM–UE utworzonej na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w związku ze zmianą załącznika IX do Protokołu I 

