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A TANÁCS HATÁROZATA
(2012. május 14.)
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti
partnerségi és együttműködési keretmegállapodás Unió nevében történő aláírásáról
(2012/272/EU)
AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

(3)

Ha az Egyesült Királyság és/vagy Írország nem nyújtotta
be az – Egyesült Királyságnak és Írországnak a szabadsá
gon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
tekintetében fennálló helyzetéről szóló 21. számú jegy
zőkönyv 3. cikkében előírt –értesítést, akkor nem vesz
részt e határozatnak a Tanács általi elfogadásában annyi
ban, amennyiben a határozat olyan kérdéseket szabályoz,
amelyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés
harmadik része V. címének hatálya alá tartoznak.
Ugyanez vonatkozik Dániára a Dánia helyzetéről szóló,
az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai
Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 22.
számú jegyzőkönyvvel összhangban.

(4)

A megállapodást – feltételezve annak későbbi megkötését
– alá kell írni,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és
különösen annak 79. cikke (3) bekezdésére, 91. és 100. cikkére,
a 191. cikke (4) bekezdésére, a 207. és 209. cikkére, összefüg
gésben 218. cikke (5) bekezdésével,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
mivel:
(1)

(2)

2004. november 25-én a Tanács felhatalmazta a Bizott
ságot, hogy a Fülöp-szigeteki Köztársasággal tárgyalásokat
folytasson egy partnerségi és együttműködési keretmegál
lapodás („a megállapodás”) megkötéséről.
A megállapodásnak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés harmadik része V. címének hatálya alá tartozó
rendelkezései az Egyesült Királyságra és Írországra mint
különálló szerződő felekre, nem pedig mint az Európai
Unió részeire nézve kötelezőek, kivéve, ha az Európai
Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal közösen
értesíti a Fülöp-szigeteki Köztársaságot arról, hogy az
említett rendelkezések az Egyesült Királyságra, illetve
Írországra mint az Európai Unió részeire nézve kötele
zőek, összhangban az Európai Unióról szóló szerző
déshez és az Európai Unió működéséről szóló szerző
déshez csatolt, az Egyesült Királyságnak és Írországnak
a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség tekintetében fennálló helyzetéről szóló
21. jegyzőkönyvvel. Amennyiben az említett rendelke
zések az Egyesült Királyságra és/vagy Írországra mint az
Európai Unió részeire nézve – a 21. jegyzőkönyv 4a.
cikkének megfelelően – többé nem kötelezőek, az
Európai Unió az Egyesült Királysággal és/vagy Írországgal
közösen haladéktalanul értesíti a Fülöp-szigeteki Köztár
saságot a két tagállam helyzetében bekövetkezett válto
zásról, és ez esetben a megállapodás rendelkezései e két
tagállamot mint önálló országokat kötelezik. Ugyanezen
rendelkezések vonatkoznak Dániára, összhangban az
említett Szerződésekhez csatolt, Dánia helyzetéről szóló
22. jegyzőkönyvvel.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a
Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműkö
dési keretmegállapodás aláírását a Tanács az Unió nevében jóvá
hagyja, feltételezve annak későbbi megkötését (1).
2. cikk
A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla
podásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult
személy(eke)t.
3. cikk
Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2012. május 14-én.
a Tanács részéről
az elnök
C. ASHTON

(1) A megállapodás szövegét a megkötésről szóló határozattal együtt
hirdetik ki.

