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NEUVOSTON PÄÄTÖS,
annettu 14 päivänä toukokuuta 2012,
Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä
koskevan puitesopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta
(2012/272/EU)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

(3)

Kun Yhdistynyt kuningaskunta ja/tai Irlanti ei ole antanut
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapau
den, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöy
täkirjan N:o 21 3 artiklan nojalla edellytettyä ilmoitusta,
ne eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen neuvos
tossa siltä osin kuin siihen sisältyy Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V osas
ton mukaisia säännöksiä. Sama koskee Tanskaa Euroopan
unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toi
minnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Tanskan asemasta
tehdyn pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti.

(4)

Sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sen
tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn
sopimuksen ja erityisesti sen 79 artiklan 3 kohdan, 91 ja 100
artiklan, 191 artiklan 4 kohdan, 207 ja 209 artiklan yhdessä
218 artiklan 5 kohdan kanssa,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Neuvosto valtuutti 25 päivänä marraskuuta 2004 komis
sion neuvottelemaan Filippiinien tasavallan kanssa kump
panuutta ja yhteistyötä koskevasta puitesopimuksen,
jäljempänä ’sopimus’.
Sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat Euroopan unio
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen kolmannen osan V
osaston soveltamisalaan, sitovat Yhdistynyttä kuningas
kuntaa ja Irlantia erillisinä sopimuspuolina eivätkä osana
Euroopan unionia, ellei Euroopan unioni yhdessä Yhdis
tyneen kuningaskunnan ja/tai Irlannin kanssa ole ilmoit
tanut Filippiinien tasavallalle, että määräykset sitovat Yh
distynyttä kuningaskuntaa tai Irlantia osana Euroopan
unionia Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Eu
roopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen lii
tetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta teh
dyn pöytäkirjan N:o 21 mukaisesti. Jos määräykset eivät
enää sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja/ tai Irlantia
osana Euroopan unionia pöytäkirjassa N:o 21 olevan
4 a artiklan mukaisesti, Euroopan unionin on yhdessä
Yhdistyneen kuningaskunnan ja/tai Irlannin kanssa välit
tömästi ilmoitettava Filippiinien tasavallalle niiden asemaa
koskevasta muutoksesta, jonka jälkeen sopimuksen mää
räykset sitovat niitä erillisesti. Sama koskee myös Tanskaa
mainittuihin perussopimuksiin liitetyn, Tanskan asemaa
koskevan pöytäkirjan N:o 22 mukaisesti.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Annetaan valtuutus allekirjoittaa Euroopan unionin ja sen jäsen
valtioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteis
työtä koskeva puitesopimus unionin puolesta sillä varauksella,
että mainitun sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen. (1)
2 artikla
Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai use
ampi henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa sopimus unionin
puolesta.
3 artikla
Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2012.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
C. ASHTON

(1) Sopimuksen teksti julkaistaan yhdessä sen tekemistä koskevan pää
töksen kanssa.

