
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/2422 

z dnia 6 listopada 2017 r. 

w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady 
Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, 

a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia programu stowarzyszeniowego UE–Gruzja 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 217 w związku z art. 218 ust. 9, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpie
czeństwa, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), został podpisany w dniu 
27 czerwca 2014 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2)  Zgodnie z art. 406 ust. 1 Układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do wydawania zaleceń dla osiągnięcia 
celów Układu. 

(3)  Aby ułatwić stosowanie Układu, Strony zgodnie postanowiły opracować program stowarzyszeniowy w celu 
ustanowienia wykazu priorytetów współpracy w odniesieniu do poszczególnych sektorów. 

(4) Strony uzgodniły program stowarzyszeniowy, który przygotuje oraz ułatwi realizację Układu. Program stowarzy
szeniowy będzie musiał zostać przyjęty przez Radę Stowarzyszenia ustanowioną na mocy Układu. 

(5)  Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia w odniesieniu do przyjęcia programu stowarzyszeniowego UE– 
Gruzja ma zostać przyjęte przez Radę, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Rady Stowarzyszenia ustanowionej na mocy Układu 
o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia programu stowarzyszeniowego 
UE–Gruzja, oparte jest na projekcie zalecenia Rady Stowarzyszenia dołączonego do niniejszej decyzji. 
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Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2017 r. 

W imieniu Rady 
T. TAMM 

Przewodniczący  

22.12.2017 L 343/65 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



PROJEKT  

ZALECENIE RADY STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA NR …/2017 

z dnia … 

w sprawie uzgodnienia programu stowarzyszeniowego UE-Gruzja 

RADA STOWARZYSZENIA UE–GRUZJA, 

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (1) (zwany dalej „Układem”), został podpisany w dniu 
27 czerwca 2014 r. i wszedł w życie w dniu 1 lipca 2016 r. 

(2)  Zgodnie z art. 406 ust. 1 Układu Rada Stowarzyszenia jest uprawniona do wydawania zaleceń dla osiągnięcia 
celów Układu. 

(3)  Zgodnie z art. 420 ust. 1 Układu Strony podejmują wszelkie ogólne lub szczególne środki wymagane w celu 
wypełnienia swoich zobowiązań w ramach Układu i zapewniają osiągnięcie celów określonych w Układzie. 

(4)  W ramach przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa zaproponowano nowy etap współpracy z partnerami, 
przewidujący większe poczucie odpowiedzialności po obydwu stronach. 

(5)  Unia i Gruzja postanowiły umocnić swoje partnerstwo, uzgadniając zestaw priorytetów na okres 2017–2020 
w celu wsparcia i wzmocnienia odporności i stabilności Gruzji przy jednoczesnym dążeniu do bliższego 
stowarzyszenia politycznego i głębszej integracji gospodarczej. 

(6)  Strony Układu uzgodniły zatem treść programu stowarzyszeniowego, który będzie wspierał realizację Układu, ze 
szczególnym naciskiem na współpracę w ustalonych wspólnych obszarach zainteresowania, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE: 

Artykuł 1 

Rada Stowarzyszenia zaleca, aby Strony realizowały program stowarzyszeniowy UE–Gruzja określony w załączniku. 

Artykuł 2 

Program stowarzyszeniowy UE–Gruzja na lata 2017–2020 określony w załączniku zastępuje program stowarzyszeniowy 
UE–Gruzja na lata 2014–2016, który przyjęto w dniu 26 czerwca 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsze zalecenie staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli [dzień miesiąc 2017]. 

W imieniu Rady Stowarzyszenia 

Przewodniczący  
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