VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. prosince 2011 č. 911
k návrhu na sjednání
Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou,
Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou,
Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou,
Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou,
Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou,
Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou,
Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko,
Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím,
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské
unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky
k Evropské unii a Závěrečného aktu
Vláda
I. souhlasí se sjednáním Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Bulharskou
republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou
Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským
královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou,
Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím,
Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou
republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou
Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím,
Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské
unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
(dále jen „Smlouva“) a Závěrečného aktu ve znění, které je obsaženo v části III
materiálu č.j. 1224/11;
II. doporučuje prezidentu republiky, aby
1. zmocnil předsedu vlády a jako alternáty 1. náměstka ministra zahraničních
věcí - státního tajemníka pro evropské záležitosti a velvyslankyni a stálou
představitelku České republiky při Evropské unii k podpisu Smlouvy s výhradou ratifikace
a k podpisu Závěrečného aktu,
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2. podepsanou Smlouvu po vyslovení souhlasu Parlamentem České
republiky ratifikoval;
III. pověřuje předsedu vlády předložit Smlouvu předsedkyni Poslanecké
sněmovny a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Parlamentem České republiky s její ratifikací;
IV. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí
a) odůvodnit sjednání Smlouvy v Parlamentu České republiky,
b) provést příslušná opatření spojená se vstupem Smlouvy v platnost,
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby
po vstupu Smlouvy v platnost zajistili její provádění.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Na vědomí:
guvernér České národní banky

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

