VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. května 2012 č. 355
k návrhu na sjednání Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé

Vláda
I. souhlasí
1. se sjednáním Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými
státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, jejíž text je uveden v části V
materiálu č.j. 449/12 (dále jen „Dohoda“),
2. s vyslovením souhlasu zástupcem České republiky v Radě Evropské unie
(dále jen „Rada“) s rozhodnutím Rady o zmocnění k podpisu a prozatímním prováděním Dohody, jehož návrh je uveden v části III materiálu č.j. 449/12,
3. s vyslovením souhlasu zástupcem České republiky v Radě s rozhodnutím
Rady o uzavření Dohody, jehož návrh je uveden v části IV materiálu č.j. 449/12, a to
poté, co bude Dohoda ratifikována prezidentem republiky;
II. doporučuje prezidentu republiky, aby
1. zmocnil ministra průmyslu a obchodu a jako alternáty MVDr. Milenu
Vicenovou, velvyslankyni a stálou představitelku České republiky při Evropské unii,
a Ing. Martina Tlapu, MBA, náměstka ministra průmyslu a obchodu, k podpisu
Dohody s výhradou ratifikace,
2. Dohodu po jejím podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České
republiky ratifikoval;
III. pověřuje předsedu vlády předložit Dohodu po jejím podpisu předsedkyni
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu
České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s její ratifikací;
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IV. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu, aby odůvodnil sjednání Dohody
v Parlamentu České republiky,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh
ministra průmyslu a obchodu příslušná opatření spojená se vstupem Dohody
v platnost,
3. ministru průmyslu a obchodu, 1. místopředsedovi vlády a ministru
zahraničních věcí, ministrům financí, zemědělství, spravedlnosti, práce a sociálních
věcí, vnitra, zdravotnictví, pro místní rozvoj, životního prostředí, dopravy, školství,
mládeže a tělovýchovy, ministryni kultury a předsedům Úřadu průmyslového
vlastnictví a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby zabezpečili provádění
Dohody po jejím vstupu v platnost.
Provedou:
předseda vlády,
1. místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministři průmyslu a obchodu
financí, zemědělství,
spravedlnosti, práce a sociálních věcí,
vnitra, zdravotnictví,
pro místní rozvoj,
dopravy, životního prostředí,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ministryně kultury,
předsedové Úřadu průmyslového vlastnictví,
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

