
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/385 

z dnia 16 października 2017 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii i państw członkowskich, oraz tymczasowego stosowania 
Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, 

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 oraz art. 207 
i 209 w związku z art. 218 ust. 5, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia Republiki Chorwacji przystąpienie Republiki 
Chorwacji do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami 
Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, (1) (zwanej 
dalej „Umową”) ma zostać uzgadnione poprzez zawarcie protokołu do Umowy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Aktu 
przystąpienia do takiego przystąpienia ma być stosowana procedura uproszczona, zgodnie z którą zawierany jest 
protokół pomiędzy Radą, stanowiącą jednomyślnie w imieniu państw członkowskich, a zainteresowanymi 
państwami trzecimi. 

(2)  W dniu 14 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Kirgiską w sprawie 
dostosowania Umowy. Negocjacje w sprawie protokołu do umowy (zwanego dalej „Protokołem”) zostały 
pomyślnie zakończone wymianą not werbalnych. 

(3)  W odniesieniu do kwestii należących do kompetencji Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej podpisanie 
Protokołu podlega odrębnej procedurze. 

(4)  Należy zatem podpisać Protokół w imieniu Unii i państw członkowskich, a w celu zapewnienia jego skutecznego 
stosowania powinien on być stosowany tymczasowo, do czasu zakończenia procedur niezbędnych do jego 
wejścia w życie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się, w imieniu Unii i państw członkowskich, podpisanie Protokołu do Umowy o partnerstwie 
i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii 
Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia tego Protokołu. 

Tekst Protokołu dołącza się do niniejszej decyzji. 
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(1) Dz.U. L 196 z 28.7.1999, s. 48. 



Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Protokołu w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. 

Artykuł 3 

Protokół stosuje się tymczasowo, zgodnie z jego art. 4 ust. 3, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2013 r., do czasu 
zakończenia procedur niezbędnych do jego wejścia w życie. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 16 października 2017 r. 

W imieniu Rady 
F. MOGHERINI 

Przewodniczący  
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