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Szanowna Pani Marszałek, 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy 

 - o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z 

jednej strony, a Australią, z drugiej, 

sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych 

regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie 

w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych. 

 

 Z poważaniem 

 Mateusz Morawiecki 

 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 
 

                Tłoczono z polecenia  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.  

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 

z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r.  

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 7 sierpnia 2017 roku została sporządzona w Manili Umowa ramowa między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej: 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, 

że: 

 została ona uznana za słuszną, zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 

zawartych, 

 jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,  

 będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

Andrzej Duda 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 

 

Mateusz Morawiecki 



UZASADNIENIE  

 

1. Potrzeba i cel zawarcia Umowy  

Fundamentem relacji Australii i Unii Europejskiej (UE) są więzi gospodarcze, 

wspólnota wartości oraz podobne spojrzenie na kwestie ładu międzynarodowego. 

Oprócz handlu i inwestycji, stanowiących główny komponent relacji dwustronnych, UE 

i Australia współpracują m.in. w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, 

zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, promocji i ochrony praw 

człowieka, klimatu, energii, edukacji, kultury. Kontakty są realizowane na wielu 

poziomach, zarówno na najwyższych szczeblach, jak i w ramach dialogów sektorowych 

i rozmów eksperckich. 

Celem Umowy jest „ustanowienie zacieśnionego partnerstwa między Stronami, 

stworzenie ram ułatwiających i wspierających współpracę w wielu obszarach 

wspólnego zainteresowania oraz zacieśnienie współpracy w celu opracowania 

rozwiązań problemów regionalnych i globalnych”. 

Umowa znacząco przyczynia się do wzmocnienia partnerstwa między UE a Australią, 

które opiera się na wspólnych wartościach i zasadach, takich jak poszanowanie 

demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności, praworządności oraz 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

Istotnym elementem Umowy jest ustanowienie Wspólnego Komitetu jako organu 

składającego się z przedstawicieli Stron, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji 

oraz nadzór nad realizacją celów Umowy. 

Umowa została podpisana w Manili 7 sierpnia 2017 r. 

2. Treść Umowy  

Treść Umowy oparta jest na trzech filarach: 

 współpracy politycznej w zakresie polityki zagranicznej i kwestii bezpieczeństwa 

będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w tym broni masowego rażenia 

(BMR) oraz broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL), zwalczania terroryzmu, 

propagowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, współpracy na forach 

wielostronnych, 
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 współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych, m.in. przez ułatwianie 

wymiany handlowej i inwestycji oraz w kwestiach sektorowych związanych 

z gospodarką i handlem, takich jak kwestie sanitarne i fitosanitarne, zmniejszenie 

barier technicznych w handlu i ochrona własności intelektualnej, 

 współpracy sektorowej, m.in. w takich dziedzinach jak badania i innowacje, 

edukacja i kultura, migracja, zwalczanie terroryzmu, walka z przestępczością 

zorganizowaną i cyberprzestępczością oraz współpraca sądowa i ochrona własności 

intelektualnej. 

Treść Umowy stanowią 64 artykuły, podzielone na 10 tytułów.  

Krótka charakterystyka poszczególnych artykułów, pogrupowanych tematycznie:  

Art. 1–2: Strony określają jako cel Umowy ustanowienie zacieśnionego partnerstwa 

w oparciu o wspólne wartości i interesy, potwierdzając przywiązanie do zasad 

demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności. Strony 

deklarują także intensyfikację dialogu politycznego na wysokim szczeblu. 

Art. 3–11: Strony zobowiązują się do współpracy w kwestiach polityki zagranicznej 

i bezpieczeństwa przez regularny dialog polityczny na różnych szczeblach (art. 3). 

W szczególności Strony deklarują współpracę w kwestiach dotyczących przestrzegania 

demokracji, praw człowieka i praworządności (art. 4), zarządzania kryzysowego (art. 5), 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia (art. 6) i przeciwdziałania 

nielegalnemu handlowi bronią strzelecką, lekką i konwencjonalną (art. 7). Strony 

zobowiązują się ponadto do współpracy w celu osiągnięcia powszechnego stosowania 

Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego (art. 8) i w zwalczaniu 

terroryzmu (art. 9). Unia Europejska i Australia deklarują także podjęcie współpracy 

w ramach organizacji regionalnych i międzynarodowych (m.in. na forum ONZ, WTO, 

G20, OECD, ASEM i innych) (art.10), a także uznają znaczenie współpracy w 

kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i cyberprzestrzeni (art. 11).  

Art. 12–13: Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie rozwoju 

międzynarodowego w kontekście trwałego wzrostu gospodarczego i zmniejszania 

ubóstwa (art. 12) oraz w zakresie udzielania pomocy humanitarnej (art. 13).  

Art. 14–31: Dotyczą współpracy w kwestiach gospodarczych i handlowych, w ramach 

których Strony odpowiednio: 
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– deklarują chęć prowadzenia dialogu w kwestiach polityki gospodarczej, handlu 

i inwestycji (art. 14), 

– deklarują dążenie do stworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków dla inwestycji 

(art. 16), 

– potwierdzają zobowiązanie do podtrzymywania otwartości i przejrzystości w ramach 

zamówień publicznych (art. 17), 

– uznają wspólny interes związany z ograniczaniem barier technicznych w handlu (art. 

18), 

– postanawiają zacieśnić współpracę w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych (art. 

19), 

– deklarują prowadzenie współpracy celnej (art. 20), 

–  potwierdzają znaczenie swoich praw i obowiązków w odniesieniu do praw 

własności intelektualnej (art. 21), 

– postanawiają dzielić się informacjami i zacieśniać współpracę w dziedzinie ochrony 

konkurencji (art. 22), 

– postanawiają rozwijać dialog w kwestiach usług (art. 23) i usług finansowych (art. 

24), 

– uznają potrzebę rozwinięcia współpracy ws. podatków (art. 25), 

– uznają znaczenie przejrzystości w zarządzaniu przepisami dot. handlu i postanawiają 

zacieśnić współpracę w tym obszarze (art. 26), 

– postanawiają zacieśnić współpracę w kwestiach dotyczących surowców (art. 27), 

– potwierdzają zobowiązanie do wspierania rozwoju handlu międzynarodowego 

i inwestycji, w tym poprzez wymianę informacji (art. 28), 

– zachęcają do nawiązywania silniejszych powiązań między przedsiębiorstwami 

i deklarują współpracę w celu podnoszenia konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw (art. 29), 

– zachęcają do dialogu między organizacjami rządowymi i pozarządowymi (art. 30), 

– postanawiają współpracować w celu zwiększenia obustronnego ruchu turystycznego 

między UE i Australią (art. 31). 



4 

Art. 32–40: Strony zobowiązują się do współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, 

wolności i bezpieczeństwa. W szczególności Strony deklarują wzmocnienie współpracy 

prawnej i sądowej (art. 32) oraz w zakresie ścigania przestępstw (art. 33). Strony 

deklarują współpracę w zwalczaniu terroryzmu, ponadnarodowej przestępczości 

zorganizowanej i korupcji (art. 34).  

Zobowiązują się do współpracy w kwestii zwalczania niedozwolonych środków 

odurzających (art. 35), cyberprzestępczości (art. 36), prania pieniędzy i finansowania 

terroryzmu (art. 37). Strony postanawiają zintensyfikować dialog w kwestiach migracji 

i azylu (art. 38), w tym na rzecz zapobiegania nielegalnej imigracji. Zobowiązują się do 

współpracy w kwestiach ochrony konsularnej (ar. 39) oraz ochrony danych osobowych 

(art. 40). 

Art. 41–42: Dotyczą współpracy w zakresie badań naukowych, innowacji 

i społeczeństwa informacyjnego. Strony postanawiają zacieśnić współpracę 

w dziedzinie nauki, badań naukowych i innowacji (art. 41) oraz w dziedzinie 

społeczeństwa informacyjnego (art. 42). 

Art. 43–44: Dotyczą współpracy w dziedzinie edukacji i kultury. Strony zobowiązują 

się kontynuować dialog dot. polityki kształcenia i wspierać działania dot. edukacji, 

szkoleń i młodzieży (art. 43), a także postanawiają propagować ściślejszą współpracę 

w sektorze kultury i sektorze kreatywnym (art. 44). 

Art. 45–54: Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie zrównoważonego 

rozwoju, energii i transportu. Deklarują zacieśnienie współpracy w zakresie ochrony 

środowiska (art. 45), zmian klimatu (art. 46), minimalizowania skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka (art. 47). Strony 

postanawiają zacieśnić współpracę w zakresie energii (art. 48), transportu – w tym 

lotniczego (art. 49). Postanawiają także rozwijać współpracę w zakresie rolnictwa 

i rozwoju obszarów wiejskich – w tym w kwestiach polityki rolnej, oznaczeń 

geograficznych, dywersyfikacji i restrukturyzacji sektorów rolnych (art. 50). Deklarują 

rozwijanie współpracy w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej (art. 51) oraz 

gospodarki morskiej i rybołówstwa (art. 52). Strony postanawiają zacieśnić współpracę 

w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych (art. 53) oraz w dziedzinie zdrowia (art. 

54). 
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Art. 55–57: Strony ustalają ramy instytucjonalne dot. umowy. Zastrzegają możliwość 

uzupełniania umowy w przyszłości przez umowy lub porozumienia szczegółowe (art. 

55). W celu zapewnienia jak najskuteczniejszego stosowania umowy strony powołują 

Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli stron (art. 56), ustalają warunki 

wykonania umowy i sposób rozstrzygania sporów (art. 57). 

Art. 58–64: Postanowienia końcowe. Strony ustalają definicje obowiązujące w umowie 

(art. 58), zasady współpracy finansowej w kontekście zapobiegania 

nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym i korupcji (art. 59), określają zasady 

ujawniania informacji (art. 60), tryb wejścia Umowy w życie, zakres jej tymczasowego 

stosowania, jej wypowiedzenia (art. 61), sposób powiadamiania (w kontekście 

stosowania umowy) (art. 62), terytorialny zakres stosowania (art. 63) oraz określa teksty 

autentyczne (art. 64). 

3. Skutki zawarcia Umowy  

1) Skutki prawne  

Podstawą prawną do podpisania i tymczasowego stosowania Umowy przez Unię 

Europejską będzie decyzja Rady Unii Europejskiej wyrażająca zgodę na podpisanie 

i tymczasowe stosowanie Umowy, przyjęta na podstawie art. 37 Traktatu o Unii 

Europejskiej oraz art. 207 i art. 212 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 8 akapit drugi 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Umowy, wchodzi ona w życie po trzydziestu dniach od dnia, 

w którym strony powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu niezbędnych procedur 

prawnych. Wejście w życie umowy nie spowoduje konieczności zmiany polskiego 

prawa.  

Zgodnie z art. 61 ust. 2, ze względu na mieszany charakter Umowy (jej postanowienia 

dotyczą zarówno obszaru kompetencji wyłącznych Unii Europejskiej, jak i obszaru 

wyłącznej kompetencji państw członkowskich), niektóre jej postanowienia – dotyczące 

obszaru kompetencji wyłącznych UE – podlegać będą tymczasowemu stosowaniu 

w relacjach między UE a Australią od trzydziestego dnia, licząc od dnia, w którym 

zarówno UE jak i Australia powiadomią się wzajemnie o zakończeniu swoich 

krajowych procedur prawnych niezbędnych do takiego tymczasowego stosowania. 

Tymczasowemu stosowaniu podlegać będą następujące postanowienia Umowy: art. 3; 

art. 10; art. 56 (z wyjątkiem lit. g) oraz lit. h)), ale tylko w zakresie zapewniającym 
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prawidłowe stosowanie postanowień art. 3 oraz art. 10; Tytuł X (z wyjątkiem art. 61 

ust. 1 oraz ust. 3), ale tylko w zakresie zapewniającym prawidłowe stosowanie 

postanowień art. 3, art. 10 oraz art. 56.  

2) Skutki polityczne  

Umowa wpisuje się w założenia i cele polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec 

Australii.  

Australia jest jednym z najważniejszych partnerów Polski w regionie Azji i Pacyfiku, 

w głównej mierze dzięki ugruntowanej pozycji gospodarczej i rosnącej roli politycznej 

w regionie, wzmocnionemu statusowi w ramach partnerstwa z NATO oraz 

przywiązaniu do wartości demokratycznych, promowaniu ładu międzynarodowego 

opartego na prawie i wspólnocie interesów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa 

regionalnego i globalnego. Dzięki Umowie powinien nastąpić dalszy rozwój współpracy 

dwustronnej, w takich obszarach jak: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, 

nieproliferacja, zwalczanie terroryzmu i cyberterroryzmu, promocję demokracji i praw 

człowieka, zrównoważony rozwój, pomoc rozwojowa, gospodarka i handel, wymiar 

sprawiedliwości, badania i innowacje, edukacja, zmiany klimatyczne i migracje.  

Dzięki aktywizacji relacji w ww. obszarach wzmocniony będzie sojusz wartości 

i interesów strategicznych UE i Australii, co ma istotne znaczenie dla UE i Polski 

w obliczu erozji istniejącego, sukcesywnie podważanego, ładu międzynarodowego 

opartego na prawie, który jest gwarantem stabilności, pokoju i dobrobytu.  

Ratyfikacja umowy oraz wejście w życie stanowią wyraz woli politycznej strony unijnej 

i australijskiej do pogłębienia współpracy, co jest zgodne z interesami Polski.  

3) Skutki gospodarcze  

Wejście umowy w życie przyczyni się do wzmocnienia stosunków UE z Australią pod 

względem ekonomicznym. Australia jest 19. partnerem handlowym UE, podczas gdy 

dla Australii UE jest drugim, po Chinach, największym partnerem handlowym. 

Wielkość rocznej wymiany towarowej między UE i Australią przekracza obecnie 

50 mld USD, z czego 87% eksportu unijnego to maszyny, chemikalia i sprzęt 

transportowy. Australia eksportuje głównie paliwa, surowce mineralne oraz produkty 

rolne. W relacjach inwestycyjnych, UE pozostaje największym inwestorem w Australii 

(skumulowana wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynosi 
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ok.  180 mld USD). Wartość australijskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

w UE przekracza obecnie poziom 30 mld USD (największym beneficjentem jest Wielka 

Brytania). 

Negocjowana obecnie Umowa o wolnym handlu z Australią pozwoli krajom 

europejskim na zintensyfikowanie prowadzonych konsultacji gospodarczych, stopniowe 

ograniczanie barier technicznych oraz ujednolicenie procedur handlowych, jak również 

kwestii przepisów sanitarnych i fitosanitarnych. 

Dla Polski, Australia jest jednym z największych partnerów handlowych w regionie 

Azji i Pacyfiku. Od momentu przystąpienia Polski do UE wymiana handlowa między 

Polską a Australią nabrała nowej dynamiki, polski eksport rósł w zdecydowanie 

szybszym tempie niż import, a saldo wymiany handlowej z ujemnego przekształciło się 

w 2010 r. na dodatnie. W 2018 r. obroty handlowe Polski z Australią wyniosły 

1  156 mln USD, eksport z Polski 661 mln USD a import towarów 

z Australii  495 mln USD. W ostatnich kilku latach, dynamicznie wzrastają wartości 

przepływów inwestycyjnych. Wg danych Australian Bureau of Statistics, łączna 

wartość inwestycji zagranicznych Australii w Polsce przekroczyła w 2017 r. 

2,25 mld USD, z czego ok. 1,1 mld USD to inwestycje bezpośrednie wygenerowane 

przez grupę ok. 130 australijskich przedsiębiorstw. Dotychczas dominowały inwestycje 

w sektorze górniczym, tym niemniej w ostatnich latach zwiększa się aktywność 

australijskich zainteresowanych podejmowaniem inwestycji w innych sektorach, takich 

jak: farmaceutyka, IT/ICT (w tym rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa), 

edukacja, budownictwo czy technologie ochrony środowiska.  

4) Skutki finansowe  

Wejście w życie Umowy nie spowoduje bezpośrednich obciążeń finansowych dla 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5) Skutki społeczne  

Wejście Umowy w życie w długoterminowej perspektywie sprzyjać będzie wzrostowi 

kontaktów między społeczeństwami Australii i krajów UE – w tym Polski.  

Zacieśnianie relacji winno sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów na szczeblu 

samorządów, stowarzyszeń i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.  
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Wejście Umowy w życie i realizacja współpracy dwustronnej w dziedzinie edukacji, 

kultury i turystyki sprzyjać powinny mobilności osób przez promowanie i ułatwianie 

wymiany studentów, pracowników akademickich i administracyjnych instytucji 

szkolnictwa wyższego, kadry nauczycielskiej i osób zawodowo związanych z kulturą. 

W tym kontekście beneficjentem wzmocnionych relacji UE-Australia na poziomie 

społeczeństw mogą być również przedstawiciele liczącej ponad 180 tys. Polonii 

australijskiej.  

Ponadto Umowa stwarza możliwości zacieśnienia współpracy dwustronnej w dziedzinie 

zatrudnienia, spraw pracowniczych i w kwestiach społecznych, m.in. w kontekście 

globalizacji i zmian demograficznych.  

4. Tryb związania się Umową przez Polskę 

Ze względu na mieszany charakter Umowy, wynikający z zakresu kompetencji Unii 

Europejskiej oraz jej państw członkowskich, określonych w Traktacie o Unii 

Europejskiej oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejście w życie 

Umowy wymaga przeprowadzenia odpowiedniej procedury wyrażenia zgody na 

związanie również we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa ustanawia mechanizm współpracy politycznej i handlowej między Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi a Australią. Mechanizm ten charakteryzuje 

się wzajemnością praw i obowiązków oraz wspólnymi działaniami realizowanymi przez 

powołane w tym celu organy, według określonych procedur. Ponadto Umowa reguluje 

kwestie uregulowane w Rzeczypospolitej Polskiej aktami rangi ustawowej (np. 

zamówienia publiczne, współpraca prawna). W związku z powyższym Umowa podlega 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa ma, generalnie, polityczny charakter. 

Przewiduje m.in. podejmowanie współpracy w określonych dziedzinach oraz wymianę 

doświadczeń, a treść jej poszczególnych postanowień jest stosunkowo ogólna. Dlatego 

też w celu wykonania Umowy nie jest konieczne przyjęcie określonych środków 

prawnych. Wejście Umowy w życie nie spowoduje więc konieczności zmiany 

polskiego prawa.  



Wykaz sygnatariuszy Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej,  

sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. 
(według stanu na dzień 14 grudnia 2019 r.) 

 

Lp. Nazwa państwa Data podpisania 
Data złożenia dokumentu 

ratyfikacyjnego  

1  Republika Austrii  07-08-2017 
 

2  Królestwo Belgii 07-08-2017 16-05-2019 

3  Republika Bułgarii 07-08-2017 09-01-2018 

4  Republika Chorwacji 07-08-2017 15-06-2018 

5  Republika Cypryjska  07-08-2017 
 

6  Republika Czeska  07-08-2017 18-07-2019 

7  Królestwo Danii  07-08-2017 
 

8  Republika Estońska 07-08-2017 03-04-2018 

9  Republika Finlandii 07-08-2017 21-12-2018 

10  Republika Francuska 07-08-2017 
 

11  Republika Grecka 07-08-2017 
 

12  Królestwo Hiszpanii 07-08-2017 19-09-2018 

13  Królestwo Niderlandów 07-08-2017 27-11-2019 

14  Irlandia  07-08-2017 25-06-2018 

15  Republika Litewska 07-08-2017 
 

16  Republika Łotewska 07-08-2017 09-01-2018 

17  Wielkie Księstwo Luksemburga 07-08-2017 21-08-2018 

18  Republika Malty 07-08-2017 
 

19  Republika Federalna Niemiec 07-08-2017 05-03-2018 

20  Rzeczpospolita Polska 07-08-2017 
 

21  Republika Portugalska 07-08-2017  

22  Republika Włoska 07-08-2017 
 

23  Rumunia  07-08-2017 
 

24  Królestwo Szwecji 07-08-2017 18-11-2019 

25  Republika Słowacka 07-08-2017 
 

26  Republika Słowenii 07-08-2017 26-04-2019 

27  Unia Europejska  07-08-2017 
 

28  Węgry  07-08-2017 21-05-2019 



29  
Zjednoczone Królestwo Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej 
07-08-2017 13-12-2018 

30  Związek Australijski  07-08-2017 04-09-2018 

 



UMOWA RAMOWA 

między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej 

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, 

oraz 

KRÓLESTWO BELGII, 

REPUBLIKA BUŁGARII, 

REPUBLIKA CZESKA, 

KRÓLESTWO DANII, 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, 

REPUBLIKA ESTOŃSKA, 

IRLANDIA, 

REPUBLIKA GRECKA, 

KRÓLESTWO HISZPANII, 

REPUBLIKA FRANCUSKA, 

REPUBLIKA CHORWACJI, 

REPUBLIKA WŁOSKA, 

REPUBLIKA CYPRYJSKA, 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA, 

REPUBLIKA LITEWSKA, 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, 

WĘGRY, 

REPUBLIKA MALTY, 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, 

REPUBLIKA AUSTRII, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

REPUBLIKA PORTUGALSKA, 

RUMUNIA, 

REPUBLIKA SŁOWENII, 

REPUBLIKA SŁOWACKA, 

REPUBLIKA FINLANDII, 

KRÓLESTWO SZWECJI, 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 
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państwa członkowskie Unii Europejskiej, zwane dalej „państwami członkowskimi”, 

z jednej strony, oraz 

AUSTRALIA, 

z drugiej strony, 

zwane dalej „Stronami”, 

UWZGLĘDNIAJĄC łączące je wartości i bliskie więzy historyczne, polityczne, gospodarcze i kulturowe; 

PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM postęp osiągnięty w budowaniu łączących je długotrwałych i wzajemnie korzystnych 
stosunków dzięki przyjęciu Wspólnej deklaracji w sprawie stosunków między Unią Europejską i Australią z dnia 
26 czerwca 1997 r. oraz wprowadzeniu w życie Agendy współpracy z 2003 r.; 

UZNAJĄC odnowione zaangażowanie i współpracę między Australią a Unią od czasu opracowania ram partnerstwa 
Australia-Unia Europejska przyjętych w dniu 29 października 2008 r.; 

POTWIERDZAJĄC zobowiązanie do realizacji celów i zasad wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych („Karta ONZ”) 
oraz do wzmocnienia roli Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”); 

POTWIERDZAJĄC zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka, określonych w Powszechnej 
deklaracji praw człowieka i innych istotnych międzynarodowych aktach prawnych dotyczących praw człowieka, jak 
również zasad praworządności i dobrych rządów; 

PODKREŚLAJĄC wszechstronny charakter swoich stosunków i znaczenie zapewnienia spójnych ram na rzecz rozwoju 
tych stosunków; 

WYRAŻAJĄC wspólną chęć do przeniesienia stosunków na poziom zacieśnionego partnerstwa; 

POTWIERDZAJĄC dążenie do zacieśnienia i rozwoju dialogu politycznego i współpracy; 

DĄŻĄC do umocnienia, pogłębienia i zróżnicowania współpracy w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania na szczeblu dwustronnym, regionalnym i globalnym dla obopólnej korzyści; 

WYRAŻAJĄC zobowiązanie do tworzenia środowiska sprzyjającego większej dwustronnej wymianie handlowej 
i inwestycjom; 

POTWIERDZAJĄC chęć zacieśnienia współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa; 

UZNAJĄC wzajemne korzyści płynące ze ściślejszej współpracy w obszarach edukacji, kultury, badań i innowacji; 

WYRAŻAJĄC chęć wspierania zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarczym, społecznym i środowiskowym; 

OPIERAJĄC SIĘ na umowach zawartych pomiędzy Unią a Australią, w szczególności w odniesieniu do nauki, usług 
lotniczych, wina, ochrony informacji niejawnych, procedur oceny zgodności dla wyrobów przemysłowych oraz wymiany 
danych pasażerów transportu lotniczego; 

STWIERDZAJĄC, że w przypadku gdy Strony postanowią zawrzeć, w ramach niniejszej Umowy, umowy szczegółowe 
dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które mają zostać zawarte przez Unię na mocy części 
trzeciej tytuł V Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowienia takich przyszłych umów nie będą wiążące 
dla Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, chyba że Unia wraz ze Zjednoczonym Królestwem lub Irlandią, odnośnie do 
ich poprzednich stosunków dwustronnych, zawiadomi Australię, że Zjednoczone Królestwo lub Irlandia mają zostać 
związane taką umową jako część Unii zgodnie z Protokołem nr 21 w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa 
i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączonego do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podobnie wszelkie późniejsze środki wewnętrzne Unii, które 
miałyby zostać przyjęte zgodnie z wyżej wymienionym tytułem V w celu wykonania niniejszej umowy, nie byłyby 
wiążące dla Zjednoczonego Królestwa ani Irlandii, chyba że zgłosiłyby one chęć uczestnictwa w takich środkach lub ich 
przyjęcia zgodnie z protokołem nr 21. Odnotowując również, że takie przyszłe umowy lub takie późniejsze środki 
wewnętrzne Unii wchodziłyby w zakres Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii załączonego do wspomnianych 
Traktatów, 
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UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

TYTUŁ I 

CEL I PODSTAWA UMOWY 

Artykuł 1 

Cel Umowy 

1. Celem niniejszej Umowy jest: 

a)  ustanowienie zacieśnionego partnerstwa między Stronami; 

b)  stworzenie ram ułatwiających i wspierających współpracę w wielu obszarach wspólnego zainteresowania; oraz 

c)  zacieśnienie współpracy w celu opracowania rozwiązań problemów regionalnych i globalnych. 

2. W tym kontekście Strony deklarują zobowiązanie do zintensyfikowania dialogu politycznego na wysokim 
szczeblu, a także potwierdzają wspólne wartości i zasady, które stanowią podwaliny stosunków dwustronnych oraz 
punkt wyjścia do współpracy. 

Artykuł 2 

Podstawa współpracy 

1. Strony postanawiają zacieśniać swoje stosunki strategiczne i pogłębiać współpracę na szczeblu dwustronnym, 
regionalnym i globalnym, w oparciu o wspólne wartości i interesy. 

2. Strony potwierdzają zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka i podstawowych wolności 
oraz praworządności. Poszanowanie zasad demokracji i praw człowieka oraz podstawowych wolności, określonych 
w Powszechnej deklaracji praw człowieka i skonkretyzowanych w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich 
i politycznych oraz Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a także innych instru
mentach międzynarodowych dotyczących praw człowieka, które Strony ratyfikowały lub do których przystąpiły, a także 
poszanowanie zasady praworządności stanowią fundament polityki wewnętrznej i międzynarodowej Stron oraz 
zasadniczy element niniejszej Umowy. 

3. Strony potwierdzają swoje zdecydowane poparcie dla Karty ONZ oraz dla wyrażonych w niej wspólnych wartości. 

4. Strony potwierdzają zobowiązanie do wspierania zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego, udziału 
w realizacji celów rozwoju uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym oraz współpracy w celu sprostania globalnym 
wyzwaniom środowiskowym, w tym zmianie klimatu. 

5. Strony podkreślają swoje wspólne zobowiązanie do utrzymania, na podstawie niniejszej Umowy, wszechstronnego 
charakteru łączących je stosunków dwustronnych oraz ogólnej spójności w tym względzie. 

6. Wdrażanie niniejszej Umowy opiera się na zasadach dialogu, wzajemnego poszanowania, partnerstwa na zasadach 
równości, konsensusu oraz poszanowania prawa międzynarodowego. 

TYTUŁ II 

DIALOG POLITYCZNY I WSPÓŁPRACA W KWESTIACH POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA 

Artykuł 3 

Dialog polityczny 

1. Strony postanawiają, że będą zacieśniać regularny dialog polityczny. 

2. Dialog polityczny ma na celu: 

a)  wspieranie rozwoju stosunków dwustronnych; oraz 

b)  wzmocnienie wspólnych strategii Stron i znalezienie możliwości współpracy w kwestii regionalnych i globalnych 
wyzwań i problemów. 
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3. Dialog pomiędzy Stronami przybiera następujące formy: 

a)  konsultacje, spotkania i wizyty na szczeblu przywódców, które będą organizowane w każdym przypadku, gdy Strony 
uznają to za konieczne; 

b)  konsultacje, spotkania i wizyty na szczeblu ministerialnym, w tym konsultacje na szczeblu ministrów spraw 
zagranicznych, oraz spotkania ministerialne dotyczące handlu i innych kwestii określonych przez Strony, odbywające 
się w sytuacjach oraz miejscach ustalonych przez Strony; 

c)  regularne spotkania urzędników wysokiego szczebla, organizowane w razie potrzeby i dotyczące zagadnień 
dwustronnych, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa międzynarodowego, zwalczania terroryzmu, handlu, 
współpracy na rzecz rozwoju, zmiany klimatu oraz innych kwestii określonych przez Strony; 

d)  dialogi sektorowe na temat kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; oraz 

e)  wymiany delegacji i inne kontakty między Parlamentem Australii a Parlamentem Europejskim. 

Artykuł 4 

Zobowiązanie do przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka i praworządności 

Strony postanawiają: 

a)  propagować podstawowe zasady dotyczące wartości demokratycznych, praw człowieka i praworządności, także na 
forach wielostronnych; 

b)  w skoordynowany sposób współpracować, w stosownych przypadkach, w tym z państwami trzecimi, we wspieraniu 
zasad demokracji, praw człowieka i praworządności w praktyce; 

c)  umożliwiać wzajemny udział w działaniach obu Stron na rzecz wspierania demokracji, w tym poprzez wdrażanie 
mechanizmów ułatwiających udział w misjach obserwacji wyborów. 

Artykuł 5 

Zarządzanie kryzysowe 

1. Strony potwierdzają zobowiązanie do współpracy na rzecz międzynarodowego pokoju i stabilności. 

2. W tym celu Strony badają możliwości koordynacji działań w ramach zarządzania kryzysowego, w tym 
ewentualnej współpracy w operacjach zarządzania kryzysowego. 

3. Strony dokładają starań, aby wdrożyć Umowę między Unią Europejską a Australią ustanawiającą ramy udziału 
Australii w europejskich operacjach zarządzania kryzysowego. 

Artykuł 6 

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia 

1. Strony uznają, że rozprzestrzenianie broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia, zarówno wśród państw, 
jak i podmiotów niepublicznych, stanowi jedno z największych zagrożeń dla międzynarodowej stabilności i bezpie
czeństwa. 

2. Strony postanawiają współpracować i przyczyniać się do walki z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia 
i systemów jej przenoszenia poprzez pełne wypełnianie istniejących zobowiązań Stron w ramach traktatów i układów 
międzynarodowych o rozbrojeniu i nierozprzestrzenianiu broni, jak również innych odpowiednich umów, które Strony 
ratyfikowały lub do których przystąpiły. Strony postanawiają, że powyższe postanowienie stanowi istotny element 
niniejszej Umowy. 

3. Ponadto Strony postanawiają współpracować i przyczyniać się do walki z rozprzestrzenianiem broni masowego 
rażenia i systemów jej przenoszenia poprzez: 

a)  podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu, stosownie do okoliczności, podpisanie, ratyfikację 
lub przystąpienie do wszystkich innych odpowiednich instrumentów międzynarodowych, ich pełną realizację oraz 
ich wspieranie; 

15.9.2017 L 237/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



b)  utrzymanie skutecznego krajowego systemu kontroli wywozu, obejmującego zarówno kontrolę wywozu, jak 
i tranzytu towarów związanych z bronią masowego rażenia, w tym kontroli końcowego przeznaczenia technologii 
podwójnego zastosowania pod kątem broni masowego rażenia oraz przewidującego skuteczne kary w przypadku 
naruszenia kontroli wywozu; 

c)  wspieranie wdrażania wszelkich odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ; 

d)  współpracę na forach wielostronnych i w ramach systemów kontroli wywozu w celu wspierania nieproliferacji broni 
masowego rażenia; 

e)  współpracę i koordynację w zakresie działań informacyjnych odnoszących się do broni chemicznej, biologicznej, 
radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, zabezpieczeń i nieproliferacji oraz kar; oraz 

f)  wymianę istotnych informacji na temat działań podjętych na podstawie niniejszego artykułu, w stosownych 
przypadkach i zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami. 

4. Strony utrzymywać ustanowić regularny dialog polityczny, który będzie towarzyszył tym elementom i je 
konsolidował. 

Artykuł 7 

Broń strzelecka i lekka oraz inna broń konwencjonalna 

1. Strony uznają, że nielegalna produkcja broni strzeleckiej i lekkiej („BSiL”) i amunicji do tej broni, ich transfer 
i obrót nimi, a także ich nadmierne gromadzenie, nieprawidłowe zarządzanie, niewłaściwe zabezpieczanie zapasów oraz 
niekontrolowane rozprzestrzenianie nadal stwarzają poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpie
czeństwa. 

2. Strony postanawiają przestrzegać i w całości dopełniać swoich zobowiązań na rzecz zwalczania nielegalnego 
handlu BSiL i amunicją do niej, zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi, które ratyfikowały lub do 
których przystąpiły Australia oraz Unia lub jej państwa członkowskie, zgodnie z ich kompetencjami i rezolucjami Rady 
Bezpieczeństwa ONZ. 

3. Strony uznają znaczenie krajowych systemów kontroli przekazywania broni konwencjonalnej, zgodnie z obowiązu
jącymi standardami międzynarodowymi. Strony uznają znaczenie stosowania takich kontroli w odpowiedzialny sposób, 
co przyczyni się do międzynarodowego i regionalnego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności oraz ograniczenia cierpień 
ludzkich, jak również do zapobiegania przenikaniu broni konwencjonalnej. 

4. Strony zobowiązują się w tym względzie dążyć do pełnego wdrożenia traktatu o handlu bronią i do wzajemnej 
współpracy w ramach tego traktatu, w tym podczas propagowania upowszechniania i pełnego wdrożenia tego traktatu 
przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. 

5. Strony zobowiązują się współpracować i zapewnić koordynację, komplementarność i synergię swoich wysiłków, 
aby rozwiązać problem nielegalnego handlu BSiL oraz amunicją do niej na szczeblu światowym, regionalnym, podregio
nalnym i krajowym, w celu zapewnienia skutecznego wykonania embarg na handel bronią nakładanych przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych. 

Artykuł 8 

Najcięższe przestępstwa wzbudzające niepokój społeczności międzynarodowej a Międzynarodowy 
Trybunał Karny 

1. Strony potwierdzają, że najcięższe przestępstwa wzbudzające niepokój całej społeczności międzynarodowej nie 
mogą pozostawać bezkarne i że należy zapewnić ich skuteczne ściganie poprzez podejmowanie działań na poziomie 
krajowym lub międzynarodowym, w tym przez Międzynarodowy Trybunał Karny. 

2. Strony postanawiają współpracować na rzecz realizacji celów Statutu Rzymskiego i w tym celu zobowiązują się 
do: 

a)  kontynuowania działań na rzecz wdrożenia Statutu Rzymskiego i rozważenia ratyfikacji i wdrożenia powiązanych 
instrumentów (takich jak Umowa o przywilejach i immunitetach Międzynarodowego Trybunału Karnego); 
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b) dalszego propagowania powszechnego przystępowania do Statutu Rzymskiego, m.in. poprzez dzielenie się doświad
czeniami z innymi państwami przy przyjmowaniu środków niezbędnych do ratyfikacji i wykonania Statutu 
Rzymskiego; oraz 

c)  ochrony integralności Statutu Rzymskiego przez ochronę jego podstawowych zasad, w tym poprzez powstrzymanie 
się od zawierania umów o niedostarczaniu osób (znanych również jako „umowy na podstawie art. 98”) z państwami 
trzecimi oraz zachęcaniu innych, aby również powstrzymali się od zawierania takich umów. 

Artykuł 9 

Współpraca przy zwalczaniu terroryzmu 

1. Strony potwierdzają znaczenie zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania przy pełnym poszanowaniu 
praworządności i praw człowieka oraz zgodnie z mającymi zastosowanie postanowieniami prawa międzynarodowego, 
w tym Karty Narodów Zjednoczonych, międzynarodowych konwencji dotyczących zwalczania terroryzmu, 
odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, prawa dotyczącego uchodźców i międzynarodowego prawa humani
tarnego. 

2. W tym kontekście i biorąc pod uwagę globalną strategię zwalczania terroryzmu ONZ, zawartą w rezolucji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 60/288 z dnia 8 września 2006 r. i przeglądy jej realizacji, Strony postanawiają 
współpracować w celu zapobiegania aktom terroryzmu i ich eliminowania, w szczególności poprzez: 

a)  wymianę informacji na temat grup terrorystycznych oraz ich sieci wsparcia, zgodnie z prawem międzynarodowym 
i krajowym; 

b)  wymianę opinii o środkach i metodach stosowanych w celu zwalczania terroryzmu, w tym w dziedzinie technologii 
i szkoleń, oraz wymianę wiedzy fachowej związanej z zapobieganiem terroryzmowi; 

c) określenie obszarów przyszłej współpracy, w tym w zakresie zapobiegania rekrutacji i radykalizacji postaw i przeciw
działania finansowaniu terroryzmu, a także poprzez partnerstwa z państwami trzecimi; 

d)  we właściwych przypadkach, wspieranie regionalnych inicjatyw na rzecz współpracy w zakresie egzekwowania prawa 
w walce z terroryzmem w oparciu o pełne poszanowanie praw człowieka i praworządności; 

e)  współpracę mającą na celu pogłębienie międzynarodowego konsensusu w kwestii walki z terroryzmem i ram 
prawnych regulujących ten konsensus oraz przez działanie na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie całościowej 
konwencji dotyczącej terroryzmu międzynarodowego; 

f)  propagowanie współpracy między państwami członkowskimi ONZ w celu skutecznego wdrożenia, za pomocą 
wszelkich dostępnych środków, globalnej strategii ONZ w sprawie zwalczania terroryzmu; oraz 

g)  wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony praw człowieka w ramach walki z terroryzmem. 

3. Strony potwierdzają zobowiązanie do współpracy, w stosownych przypadkach, w celu zapewnienia pomocy 
w budowaniu zdolności do zwalczania terroryzmu w innych państwach, które potrzebują zasobów i wiedzy fachowej, 
aby móc zapobiegać działalności terrorystycznej i reagować na nią. 

4. Strony postanawiają ściśle współpracować w ramach globalnego forum zwalczania terroryzmu i jego grup 
roboczych. 

5. Strony postanawiają prowadzić regularny dialog na temat zwalczania terroryzmu na poziomie urzędników 
wysokiego szczebla. 

Artykuł 10 

Współpraca w ramach organizacji regionalnych i międzynarodowych 

Strony zobowiązują się podjąć współpracę przez wymianę poglądów, a w stosownych przypadkach także koordynowanie 
stanowisk w organizacjach i na forach międzynarodowych i regionalnych, w tym na forum ONZ i jej wyspecjalizo
wanych agencji, Światowej Organizacji Handlu („WTO”), grupy G-20, Rady Stabilności Finansowej, Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („OECD”), Grupy Banku Światowego i regionalnych banków rozwoju, dialogu 
Azja-Europa („ASEM”), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie („OBWE”), Forum Regionalnego ASEAN, 
Forum Wysp Pacyfiku oraz Sekretariatu Wspólnoty Pacyfiku. 
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Artykuł 11 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i cyberprzestrzeń 

Strony uznają znaczenie współpracy oraz wymiany poglądów w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
cyberprzestrzeni, w tym w odniesieniu do norm zachowania i stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, 
opracowania środków budowy zaufania i budowania zdolności. 

TYTUŁ III 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE GLOBALNEGO ROZWOJU I POMOCY HUMANITARNEJ 

Artykuł 12 

Tworzenie systemu 

1. Strony potwierdzają, że pragną przyczyniać się do trwałego wzrostu gospodarczego i zmniejszenia ubóstwa, 
wzmacniać współpracę w dziedzinie rozwoju międzynarodowego i propagować skuteczność pomocy i rozwoju, ze 
szczególnym naciskiem na realizację na szczeblu krajowym. 

2. Strony uznają znaczenie współpracy, dzięki której działalność rozwojowa może wywierać większy wpływ, mieć 
szerszy zasięg i oddziaływanie. 

3. W tym celu Strony postanawiają: 

a)  prowadzić regularny dialog polityczny w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju; 

b)  prowadzić wymianę poglądów, a w stosownych przypadkach także koordynację stanowisk w kwestiach związanych 
z rozwojem na forach regionalnych i międzynarodowych, by propagować zrównoważony i sprzyjający włączeniu 
społecznemu wzrost gospodarczy na rzecz rozwoju społecznego; 

c)  prowadzić wymianę informacji na temat swoich programów rozwojowych, a w stosownych przypadkach także 
koordynację działań wewnętrznych w celu zwiększenia swojego wkładu w zrównoważony wzrost gospodarczy 
i ograniczenie ubóstwa poprzez promowanie synergii między swoimi programami, poprawę podziału zadań oraz 
zwiększenie skuteczności w terenie; oraz 

d)  podejmować delegowaną współpracę pomocową w imieniu drugiej strony, w stosownych przypadkach, w oparciu 
o uzgodnienia pomiędzy Stronami. 

Artykuł 13 

Pomoc humanitarna 

Strony potwierdzają swoje wspólne zobowiązanie do udzielania pomocy humanitarnej i we właściwych przypadkach 
podejmują wysiłki na rzecz koordynacji działań w tej dziedzinie. 

TYTUŁ IV 

WSPÓŁPRACA W KWESTIACH GOSPODARCZYCH I HANDLOWYCH 

Artykuł 14 

Dialog w sprawie polityki gospodarczej 

Strony postanawiają utrzymywać dialog między swoimi organami oraz zachęcać do wymiany informacji i doświadczeń 
dotyczących prowadzonej polityki i tendencji makroekonomicznych, łącznie z wymianą informacji na temat koordynacji 
polityki gospodarczej w ramach regionalnej współpracy i integracji gospodarczej. 
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Artykuł 15 

Dialog i współpraca w sprawie handlu i inwestycji 

1. Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie wspierania i zapewniania warunków dla wzrostu wymiany 
handlowej i inwestycji pomiędzy Stronami. 

2. Strony są zdecydowane prowadzić dialog i współpracę na wysokim szczeblu w kwestiach związanych z handlem 
i inwestycjami, aby ułatwiać dwustronny przepływ handlu i inwestycji, zapobiegać powstawaniu pozataryfowych 
utrudnień dla handlu i inwestycji i je usuwać oraz aby poprawiać przejrzystość i rozwijać wielostronny system 
handlowy. 

3. Dialog dotyczący handlu i inwestycji obejmuje: 

a)  coroczny dialog na temat polityki handlowej na wysokim szczeblu urzędniczym uzupełniony spotkaniami ministrów 
dotyczącymi handlu, zgodnie z ustaleniami Stron; 

b)  rozmowy na temat handlu produktami rolnymi i ich wprowadzania do obrotu, kwestii sanitarnych i fitosanitarnych; 
oraz 

c)  inne wymiany sektorowe uzgodnione przez Strony. 

4. Strony informują się wzajemnie i wymieniają opinie na temat rozwoju dwustronnej i międzynarodowej wymiany 
handlowej, inwestycji oraz związanych z handlem i inwestycjami aspektów innych polityk, w tym na temat kwestii 
regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na handel dwustronny i inwestycje. 

5. Strony wymieniają się informacjami na temat swojej polityki w zakresie umów o wolnym handlu i programów 
zawierania tych umów. Niniejsza Umowa nie wymaga ani nie wyklucza negocjowania ani zawarcia w przyszłości 
umowy o wolnym handlu między Stronami w celu uzupełnienia i rozszerzenia postanowień niniejszej Umowy 
dotyczących polityki gospodarczej. 

6. Uznając znaczenie liberalizacji handlu jako motoru rozwoju gospodarczego na świecie oraz znaczenie dążenia do 
niej za pomocą wielostronnego systemu handlu, opartego na zasadach, Strony potwierdzają zobowiązanie do 
współpracy w ramach WTO w celu doprowadzenia do dalszej liberalizacji handlu. 

Artykuł 16 

Inwestycje 

Strony dążą do stworzenia atrakcyjnych i stabilnych warunków do obustronnych inwestycji poprzez dialog mający na 
celu: 

a)  ugruntowanie wzajemnego zrozumienia i współpracy w kwestiach inwestycyjnych; 

b)  poszukiwanie mechanizmów ułatwiających przepływy inwestycyjne; oraz 

c)  tworzenie stabilnych, przejrzystych, niedyskryminujących i otwartych przepisów dla inwestorów, bez uszczerbku dla 
zobowiązań Stron w ramach preferencyjnych umów handlowych oraz innych zobowiązań międzynarodowych. 

Artykuł 17 

Zamówienia publiczne 

1. Strony potwierdzają zobowiązanie do podtrzymywania otwartości i przejrzystości w ramach zamówień 
publicznych, które zgodnie z ich zobowiązaniami międzynarodowymi będą sprzyjać najlepszemu stosunkowi wartości 
do ceny, konkurencyjności rynków i niedyskryminacyjnym praktykom nabywczym, a tym samym będą sprzyjać 
wymianie handlowej między Stronami. 

2. Strony postanawiają zintensyfikować prowadzone konsultacje, współpracę oraz wymianę doświadczeń 
i najlepszych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych w odniesieniu do kwestii będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania, w tym w odniesieniu do ram regulacyjnych Stron. 

3. Strony postanawiają zbadać sposoby dalszego ułatwiania wzajemnego dostępu do swoich rynków zamówień 
publicznych oraz wymiany poglądów na temat środków i praktyk, które mogłyby niekorzystnie wpływać na wymianę 
zamówień publicznych między nimi. 
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Artykuł 18 

Bariery techniczne w handlu 

1. Strony podzielają pogląd, że głównym elementem ułatwiającym wymianę handlową jest większa spójność norm, 
przepisów technicznych i procedur oceny zgodności. 

2. Strony uznają wspólny interes związany z ograniczaniem barier technicznych w handlu i w tym celu zobowiązują 
się do współpracy w ramach Porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu oraz Porozumienia w sprawie 
wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności, certyfikatów i oznakowania między Wspólnotą Europejską 
a Australią. 

Artykuł 19 

Kwestie sanitarne, fitosanitarne i dobrostan zwierząt 

1. Strony postanawiają zacieśnić współpracę w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych, aby chronić życie i zdrowie 
ludzi, zwierząt i roślin na terytorium Stron, z uwzględnieniem praw i obowiązków Stron wynikających z Porozumienia 
WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (zwanego dalej „porozumieniem w sprawie 
stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych”). 

2. W ramach określonych porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych 
i odpowiednimi międzynarodowymi normami Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), Międzynarodowej 
konwencji ochrony roślin („IPPC”) oraz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt („OIE”) Strony wymieniają się 
informacjami w celu poszerzenia wzajemnej znajomości swoich środków sanitarnych i fitosanitarnych i ułatwienia 
handlu między Stronami poprzez: 

a)  regularne spotkania odbywające się na właściwych forach uzgodnionych przez Strony w celu wymiany poglądów na 
temat przepisów, środków wykonawczych, systemów kontroli i certyfikacji oraz procedur nadzoru dotyczących 
środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz środków dotyczących dobrostanu zwierząt, a także w celu zajęcia się 
problemami wynikającymi ze stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych; 

b)  dążenie do stosowania wymogów dotyczących przywozu na całym terytorium Strony dokonującej wywozu, w tym 
stosowanie zasad regionalizacji; 

c)  zgodnie z porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych: 

(i)  uznanie obszarów wolnych od chorób i szkodników oraz obszarów niewielkiego rozpowszechnienia chorób 
i szkodników; 

(ii)  weryfikację całości lub części systemu kontroli i certyfikacji stosowanego przez organy Strony dokonującej 
wywozu; 

d)  wymianę informacji na temat kwestii sanitarnych i fitosanitarnych oraz dobrostanu zwierząt, które wpływają lub 
mogą wpływać na handel między Stronami, takich jak środki nadzwyczajne, nowo występujące choroby i szkodniki 
oraz nowe dowody naukowe. 

3. Strony postanawiają współpracować i wymieniać się informacjami w kwestiach dotyczących dobrostanu zwierząt. 

4. Współpraca Stron w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych oraz w zakresie dobrostanu zwierząt odbywa się także 
na stosownych forach wielostronnych, m.in. w ramach WTO, Komisji Kodeksu Żywnościowego, IPPC i OIE. 

Artykuł 20 

Cła 

Strony prowadzą współpracę celną w formie dwustronnej i wielostronnej z zastrzeżeniem przestrzegania swoich 
przepisów w tym zakresie. W tym celu Strony postanawiają przede wszystkim wymieniać się doświadczeniami oraz 
badać możliwości uproszczenia procedur celnych, zapewnienia przejrzystości i usprawnienia współpracy w takich 
obszarach, jak ułatwienia w handlu, bezpieczeństwo i ochrona handlu międzynarodowego oraz zwalczanie oszustw 
celnych. 
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Artykuł 21 

Własność intelektualna 

1. Strony potwierdzają znaczenie swoich praw i obowiązków w odniesieniu do praw własności intelektualnej, w tym 
praw autorskich i pokrewnych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów przemysłowych, prawa do 
ochrony odmian roślin oraz patentów i ich egzekwowania, zgodnie z najsurowszymi normami międzynarodowymi, 
których każda ze Stron przestrzega. 

2. Strony postanawiają wymieniać się informacjami i dzielić się doświadczeniami w kwestiach własności intelektualnej 
odnoszących się do zarządzania, ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej za pomocą odpowiednich form 
współpracy. 

Artykuł 22 

Polityka konkurencji 

Strony wspierają konkurencję w działalności gospodarczej poprzez egzekwowanie swoich przepisów ustawowych 
i wykonawczych dotyczących konkurencji. Strony postanawiają dzielić się informacjami na temat polityki konkurencji 
i kwestii powiązanych oraz zacieśniać współpracę pomiędzy swoimi organami ochrony konkurencji. 

Artykuł 23 

Usługi 

Strony nawiązują merytoryczny dialog mający na celu propagowanie dwustronnego handlu usługami i wymianę 
informacji na temat otoczenia regulacyjnego każdej ze stron. 

Artykuł 24 

Usługi finansowe 

W odniesieniu do usług finansowych Strony postanawiają utrzymać wymianę informacji i doświadczeń na temat 
nadzoru i otoczenia regulacyjnego oraz zacieśniać współpracę z myślą o poprawie systemów rachunkowości, audytu, 
nadzoru i regulacji w bankowości, ubezpieczeniach oraz innych obszarach sektora finansowego. 

Artykuł 25 

Podatki 

1. Dążąc do umocnienia i rozwoju działalności gospodarczej, a równocześnie uwzględniając konieczność stworzenia 
odpowiednich ram regulacyjnych, Strony uznają potrzebę i zobowiązują się do wdrożenia zasad dobrej administracji 
w obszarze podatków, obejmującej przejrzystość, wymianę informacji i unikanie szkodliwych praktyk podatkowych. 

2. Strony współpracują, w ramach swoich kompetencji, m.in. za pośrednictwem odpowiednich forów międzynaro
dowych, aby usprawnić międzynarodową współpracę w dziedzinie podatków i ułatwić pobór uzasadnionych dochodów 
podatkowych, z poszanowaniem zasad dobrej administracji wspomnianych w ust. 1. 

Artykuł 26 

Przejrzystość 

Strony uznają znaczenie przejrzystości i przestrzegania procedur w zarządzaniu swoimi przepisami ustawowymi 
i wykonawczymi dotyczącymi handlu, jak określono w art. X Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu („GATT 
1994”) i art. III Układu ogólnego w sprawie handlu usługami („GATS”) i w tym celu Strony postanawiają zacieśnić 
współpracę i wymianę informacji w celu podniesienia jakości i skuteczności regulacji oraz propagowania zasad dobrych 
zachowań administracyjnych. 
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Artykuł 27 

Surowce 

1. Strony uznają, że przejrzyste, rynkowe podejście jest najlepszym sposobem stworzenia warunków sprzyjających 
inwestycjom w zakresie produkcji i handlu surowcami oraz wspierania skutecznej dystrybucji i wykorzystania 
surowców. 

2. Strony, uwzględniając swoją politykę gospodarczą i cele gospodarcze, z myślą o wspieraniu wymiany handlowej, 
postanawiają zacieśnić współpracę w kwestiach dotyczących surowców w celu wzmocnienia opartych na zasadach 
światowych reguł handlu surowcami i sprzyjania przejrzystości na światowych rynkach surowców. 

3. Współpraca ta może obejmować między innymi następujące dziedziny: 

a)  kwestie podaży i popytu, dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji, a także istotne kwestie związane z handlem 
międzynarodowym; 

b)  otoczenie regulacyjne każdej ze Stron; oraz 

c)  najlepsze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłu wydobywczego, w tym politykę w zakresie 
surowców mineralnych, zagospodarowanie przestrzenne i procedury wydawania pozwoleń. 

4. Strony będą współpracować ze sobą w drodze dialogu dwustronnego lub w ramach odpowiednich wielostronnych 
struktur bądź instytucji międzynarodowych. 

Artykuł 28 

Handel i zrównoważony rozwój 

1. Strony potwierdzają zobowiązanie do wspierania rozwoju handlu międzynarodowego i inwestycji w sposób 
przyczyniający się do osiągnięcia celu, jakim jest zrównoważony rozwój, oraz dążą do tego, by cel ten był realizowany 
na wszystkich poziomach stosunków gospodarczych. 

2. Strony uznają prawo każdej ze Stron do określenia własnych krajowych poziomów w zakresie ochrony środowiska 
i ochrony pracy oraz do przyjęcia lub zmiany swoich odpowiednich przepisów i polityk, zgodnie z zobowiązaniem do 
przestrzegania międzynarodowych standardów i porozumień. 

3. Strony uznają również, że należy unikać zachęcania do wymiany handlowej lub inwestycji przez obniżenie lub 
oferowanie obniżenia poziomu ochrony przewidzianego w przepisach krajowych dotyczących środowiska lub pracy. 

4. Strony wymieniają się informacjami i dzielą się doświadczeniami na temat swoich działań na rzecz spójności 
i wzajemnego wsparcia między handlem, polityką społeczną i ochroną środowiska, w tym na temat aspektów 
określonych w tytule VIII, oraz zacieśniają dialog i współpracę w kwestiach zrównoważonego rozwoju, które mogą 
pojawić się w kontekście stosunków handlowych. 

Artykuł 29 

Współpraca przedsiębiorstw 

1. Strony zachęcają do nawiązywania silniejszych powiązań między przedsiębiorstwami i umacniają powiązania 
między organami władz a przedsiębiorstwami poprzez obustronne wizyty i działania z udziałem przedsiębiorstw, m.in. 
w ramach procesu ASEM. 

2. Współpraca ta w szczególności zmierza do podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw  
(MŚP). Może ona obejmować między innymi: 

a)  pobudzanie transferu technologii; 

b)  wymianę dobrych praktyk w zakresie dostępu do finansowania; 
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c)  propagowanie odpowiedzialności społecznej i rozliczalności przedsiębiorstw; oraz 

d)  rozwijanie istniejącej współpracy w zakresie norm i oceny zgodności. 

3. Strony postanawiają ułatwiać i rozwijać dialog i współpracę między swoimi agencjami odpowiedzialnymi za 
wspieranie handlu i inwestycji. 

Artykuł 30 

Społeczeństwo obywatelskie 

Strony zachęcają do dialogu pomiędzy organizacjami rządowymi i pozarządowymi, takimi jak związki zawodowe, 
zrzeszenia pracodawców, stowarzyszenia branżowe oraz izby handlowe i przemysłowe, w celu wspierania handlu 
i inwestycji w dziedzinach stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. 

Artykuł 31 

Turystyka 

Uznając znaczenie turystyki w pogłębianiu wzajemnego zrozumienia i szacunku między narodami Unii i Australii oraz 
korzyści ekonomiczne płynące z rozwoju turystyki, Strony postanawiają współpracować w celu zwiększenia 
obustronnego ruchu turystycznego między Unią i Australią. 

TYTUŁ V 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE SPRAWIEDLIWOŚCI, WOLNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Artykuł 32 

Współpraca prawna 

1. Strony uznają znaczenie międzynarodowego prawa prywatnego oraz współpracy prawnej i sądowej w sprawach 
cywilnych i handlowych dla tworzenia otoczenia ułatwiającego handel międzynarodowy i inwestycje oraz mobilność 
osób. Strony postanawiają wzmocnić współpracę, m.in. poprzez negocjowanie, ratyfikację i wdrożenie umów międzyna
rodowych, takich jak porozumienia przyjęte w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego. 

2. Strony postanawiają w miarę możliwości ułatwiać i propagować polubowne rozstrzyganie międzynarodowych 
sporów cywilnych i prywatnych sporów handlowych zgodnie z mającymi zastosowanie instrumentami międzynaro
dowymi. 

3. W odniesieniu do współpracy sądowej w sprawach karnych Strony zacieśniają współpracę w zakresie wzajemnej 
pomocy prawnej, na podstawie stosownych instrumentów międzynarodowych. W stosownych przypadkach współpraca 
ta będzie obejmowała przystąpienie do odnośnych instrumentów ONZ oraz ich wdrożenie. W stosownych przypadkach 
może ona również polegać na udzielaniu poparcia dla odnośnych instrumentów Rady Europy, a także na współpracy 
między właściwymi organami australijskimi a Eurojustem. 

Artykuł 33 

Współpraca w zakresie ścigania przestępstw 

Strony postanawiają współpracować na poziomie organów, agencji i służb zajmujących się ściganiem przestępstw oraz 
uczestniczyć w zwalczaniu i likwidowaniu międzynarodowych zagrożeń przestępczych wspólnych dla Stron. 
Współpraca ta może polegać na wzajemnej pomocy w prowadzeniu postępowań przygotowawczych, wymianie technik 
dochodzeniowych, wspólnym kształceniu i szkoleniu pracowników; może także przybierać formę innych wspólnych 
działań i rodzajów pomocy wspólnie określonych przez Strony. 
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Artykuł 34 

Zwalczanie terroryzmu, ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej i korupcji 

1. Strony postanawiają współpracować w zakresie zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania, jak określono 
w art. 9. 

2. Strony potwierdzają zobowiązanie do współpracy w zakresie zapobiegania przestępczości zorganizowanej, 
przestępczości gospodarczej i finansowej, korupcji, fałszowaniu pieniędzy i nielegalnym transakcjom oraz do zwalczania 
tych zjawisk poprzez pełne przestrzeganie wzajemnych międzynarodowych zobowiązań w tej dziedzinie, w tym 
skutecznej współpracy w odzyskiwaniu mienia lub środków uzyskanych poprzez korupcję. 

3. W ramach zapobiegania przestępstwom terrorystycznym lub poważnej przestępczości międzynarodowej, ich 
wykrywania, prowadzenia postępowań w ich sprawie i ich ścigania Strony uznają znaczenie umowy między Unią 
Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) przez 
przewoźników lotniczych do australijskiej służby celnej i służby granicznej. 

4. Strony wspierają wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej i protokołów uzupełniających do niej, a także wdrożenie skutecznych i wydajnych mechanizmów 
przeglądu. 

5. Strony wspierają także wdrożenie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, w tym zastosowanie 
skutecznego mechanizm przeglądu, z uwzględnieniem zasad przejrzystości i udziału społeczeństwa obywatelskiego. 

Artykuł 35 

Zwalczanie niedozwolonych środków odurzających 

1. W granicach swoich uprawnień i kompetencji Strony współpracują w celu zapewnienia zrównoważonego 
i zintegrowanego podejścia do minimalizowania szkód spowodowanych niedozwolonymi środkami odurzającymi wśród 
pojedynczych osób, rodzin i społeczności. Polityka i działania realizowane w kwestii środków odurzających mają na celu 
wzmocnienie struktur zajmujących się zwalczaniem niedozwolonych środków odurzających, zmniejszenie podaży takich 
środków, ograniczenie handlu nimi i popytu na nie, naprawianie skutków zdrowotnych i społecznych nadużywania 
środków odurzających, zapewnianie możliwości wyjścia z nałogu, a także prowadzenie stałej współpracy w skutecznym 
zwalczaniu wykorzystywania prekursorów chemicznych do nielegalnej produkcji środków odurzających i substancji 
psychotropowych. 

2. Strony podejmują współpracę mającą na celu likwidowanie międzynarodowych siatek przestępczych zajmujących 
się nielegalnym obrotem środkami odurzającym i polegającą m.in. na wymianie informacji i danych wywiadowczych, 
szkoleniach i wymianie najlepszych praktyk, w tym w zakresie stosowania specjalnych technik dochodzeniowych. 
Szczególne wysiłki skierowane są na zwalczanie przenikania przestępczości do sfery legalnej gospodarki. 

3. Strony współpracują w celu rozwiązania problemu nowych substancji psychoaktywnych, m.in. poprzez wymianę 
informacji i danych wywiadowczych, stosownie do sytuacji. 

Artykuł 36 

Zwalczanie cyberprzestępczości 

1. Strony zacieśniają współpracę w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanej 
technologii, cyberprzestępczości i przestępczości elektronicznej oraz rozpowszechniania treści terrorystycznych za 
pośrednictwem internetu przez wymianę informacji i doświadczeń praktycznych zgodnie ze swoim prawem krajowym 
i międzynarodowymi zobowiązaniami dotyczącymi praw człowieka, w granicach swojej odpowiedzialności. 

2. Strony wymieniają się informacjami na temat kształcenia i szkolenia śledczych zajmujących się cyberprzestęp
czością, prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach związanych z cyberprzestępczością oraz krymina
listyki cyfrowej. 

3. Strony propagują Konwencję budapeszteńską o cyberprzestępczości jako dokument wyznaczający światowe 
standardy w zwalczaniu cyberprzestępczości na wszystkich stosownych szczeblach. 
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Artykuł 37 

Zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 

1. Strony podkreślają konieczność współpracy w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu ich systemów finansowych 
do prania dochodów z działalności przestępczej każdego rodzaju, w tym z nielegalnego obrotu środkami odurzającymi 
i korupcji, a także współpracy w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu. Współpraca ta obejmuje również 
odzyskiwanie mienia lub środków uzyskanych z działalności przestępczej. 

2. Strony prowadzą wymianę odpowiednich informacji w ramach określonych stosownymi przepisami oraz wdrażają 
właściwe środki, aby zwalczać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu zgodnie ze standardami przyjętymi przez 
odpowiednie podmioty międzynarodowe działające w tym obszarze, takie jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania 
Praniu Pieniędzy. 

Artykuł 38 

Migracja i azyl 

1. Strony postanawiają zintensyfikować dialog i współpracę w dziedzinie migracji, azylu, uczestnictwa oraz 
różnorodności. 

2. Współpraca może obejmować wymianę informacji na temat podejścia do nielegalnej imigracji, przemytu ludzi, 
handlu ludźmi, azylu, uczestnictwa migrantów w życiu społecznym i ekonomicznym, zarządzania granicami, wiz, 
danych biometrycznych i bezpieczeństwa dokumentów. 

3. Strony postanawiają współpracować na rzecz zapobiegania nielegalnej migracji i kontrolowania jej. W tym celu: 

a) Australia wyraża zgodę na readmisję swoich obywateli nielegalnie przebywających na terytorium państwa członkow
skiego, na wniosek tego państwa, bez zbędnych formalności, które spowodowałyby niepotrzebne opóźnienia; 

b)  każde państwo członkowskie wyraża zgodę na readmisję swoich obywateli nielegalnie przebywających na terytorium 
Australii, na jej wniosek, bez zbędnych formalności, które spowodowałyby niepotrzebne opóźnienia; oraz 

c)  państwa członkowskie i Australia zapewniają swoim obywatelom właściwe dokumenty tożsamości niezbędne do tego 
celu. 

4. Strony, na wniosek jednej z nich, badają możliwość zawarcia umowy o readmisji między Australią a Unią 
Europejską. W tym kontekście rozważą również zawarcie stosownych uzgodnień dotyczących readmisji obywateli 
państw trzecich i bezpaństwowców. 

Artykuł 39 

Ochrona konsularna 

1. Australia wyraża zgodę, aby placówki dyplomatyczne i konsularne każdego reprezentowanego państwa członkow
skiego mogły sprawować ochronę konsularną (1) w Australii w imieniu innych państw członkowskich, które nie mają 
stałego przedstawicielstwa w Australii. 

2. Unia i państwa członkowskie wyrażają zgodę, aby placówki dyplomatyczne i konsularne Australii mogły 
sprawować ochronę konsularną w imieniu państwa trzeciego oraz aby państwa trzecie mogły sprawować ochronę 
konsularną w imieniu Australii w tych miejscach w Unii, gdzie Australia lub zainteresowane państwo trzecie nie mają 
stałego przedstawicielstwa. 

3. Ust. 1 i 2 mają na celu zwolnienie z wszelkich wymogów dotyczących zgłoszenia lub uzyskania zgody, które 
w przeciwnym razie mogłyby mieć zastosowanie. 

4. Strony postanawiają ułatwiać dialog między ich właściwymi organami na temat spraw konsularnych. 
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Artykuł 40 

Ochrona danych osobowych 

1. Strony postanawiają współpracować w celu zapewnienia, aby poziom ochrony danych osobowych był zgodny 
z odnośnymi normami międzynarodowymi, m.in. z wytycznymi OECD w sprawie ochrony prywatności i transgra
nicznych przepływów danych osobowych. 

2. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych może polegać m.in. na wymianie informacji i wiedzy 
fachowej. Może ona również obejmować współpracę między organami regulacyjnymi działającymi w ramach takich 
struktur jak OECD (Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Informacji i Prywatności), Światowa Sieć na rzecz Prywatności  
(Global Privacy Enforcement Network). 

TYTUŁ VI 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH, INNOWACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Artykuł 41 

Nauka, badania naukowe i innowacje 

1. Strony postanawiają zacieśniać współpracę w zakresie nauki, badań naukowych i innowacji, wspierając lub 
uzupełniając w ten sposób Umowę odnoszącą się do współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską 
a Australią. 

2. Ściślejsza współpraca ma na celu między innymi: 

a)  stawienie czoła najważniejszym wspólnym wyzwaniom społecznym obecnym w Australii i Unii, zweryfikowanym 
i zatwierdzonym przez Wspólny Komitet ds. Współpracy Naukowej i Technologicznej, ustanowiony na mocy art. 5 
Umowy odnoszącej się do współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Australią; 

b) włączenie szeregu publicznych i prywatnych podmiotów innowacyjnych, w szczególności MŚP, aby ułatwić wykorzys
tywanie wyników badań opartych na współpracy i osiągnięcie wzajemnie korzystnych komercyjnych lub szerszych 
skutków społecznych; 

c)  ułatwienie korzystania przez australijskich i unijnych naukowców z możliwości oferowanych przez programy 
badawcze i innowacyjne każdej ze Stron, m.in. poprzez: 

(i)  kompleksowe informacje o programach i możliwościach uczestnictwa; 

(ii)  bezzwłoczne udostępnianie informacji na temat pojawiających się priorytetów strategicznych; 

(iii)  badanie możliwości wykorzystania i wzmocnienia mechanizmów współpracy, takich jak partnerstwo, wspólne 
zaproszenia i skoordynowane zaproszenia do składania wniosków; oraz 

d) badanie możliwości współdziałania Australii i Unii na rzecz nawiązania szerzej zakrojonej regionalnej i międzyna
rodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji oraz uczestnictwa w niej. 

3. Strony, zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zachęcają swój sektor prywatny i publiczny 
oraz społeczeństwo obywatelskie do uczestnictwa w działaniach zacieśniających taką współpracę. 

4. Zacieśniona współpraca koncentruje się na wszystkich obszarach cywilnych badań naukowych i innowacji, w tym 
między innymi na: 

a)  podejmowaniu wyzwań społecznych w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz na 
usprawnianiu kluczowych technologii wspomagających, w tym nauki o kosmosie; 

b)  infrastrukturze badawczej, w tym na e-infrastrukturze, oraz na wymianie informacji dotyczących takich kwestii jak 
dostęp, zarządzanie, finansowanie i priorytety w zakresie infrastruktur badawczych; oraz 

c)  zwiększeniu mobilności naukowców między Australią a Unią. 
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Artykuł 42 

Społeczeństwo informacyjne 

1. Uznając, że technologie informacyjno-komunikacyjne są ważnymi elementami współczesnego życia oraz mają 
ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego, Strony postanawiają prowadzić wymianę poglądów na 
temat prowadzonej przez nie polityki w tej dziedzinie. 

2. Współpraca w tym obszarze może koncentrować się w szczególności na: 

a)  wymianie poglądów na temat różnych aspektów społeczeństwa informacyjnego, w szczególności na temat strategii 
łączności elektronicznej i dotyczących jej uregulowań, w tym usługi powszechnej, licencjonowania i ogólnych 
zezwoleń, ochrony prywatności i danych osobowych, e-administracji i otwartej administracji, bezpieczeństwa 
internetu oraz niezależności i efektywności organów regulacyjnych; 

b)  wzajemnym połączeniu i interoperacyjności sieci badawczych, infrastruktur i usług obliczeniowych i gromadzenia 
danych naukowych, m.in. w kontekście regionalnym; 

c)  ujednoliceniu, certyfikacji i rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

d)  aspektach technologii i usług informacyjno-telekomunikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa, zaufania 
i prywatności, w tym promowaniu bezpieczeństwa w internecie, zwalczaniu wykorzystywania technologii informa
cyjnych i wszelkich form mediów elektronicznych oraz wymiany informacji niezgodnie z ich przeznaczeniem; oraz 

e)  wymianie poglądów na temat działań wymierzonych w problem kosztów roamingu międzynarodowego, m.in. jako 
bariery utrudniającej transgraniczną wymianę handlową. 

TYTUŁ VII 

WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE EDUKACJI I KULTURY 

Artykuł 43 

Edukacja, szkolenia i młodzież 

1. Strony uznają kluczowy wkład kształcenia i szkolenia w tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i zrównoważony 
wzrost w gospodarkach opartych na wiedzy oraz potwierdzają, że współpraca w dziedzinie kształcenia, szkolenia 
i innych kwestii związanych z młodzieżą leży w ich wspólnym interesie. 

2. Zgodnie ze wspólnymi interesami oraz celami swoich polityk w dziedzinie edukacji Strony zobowiązują się 
kontynuować dialog UE–Australia dotyczący polityki kształcenia i szkolenia oraz wspierać odpowiednie wspólne 
działania dotyczące edukacji, szkoleń i młodzieży. Współpraca ta dotyczy wszystkich sektorów edukacji i może mieć 
formę między innymi: 

a) mobilności osób poprzez promowanie i ułatwianie wymiany studentów, pracowników akademickich i administra
cyjnych instytucji szkolnictwa wyższego, nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą; 

b) wspólnych projektów współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia w Unii i Australii służących opraco
wywaniu programów nauczania, wspólnych programów badawczych i dyplomów ukończenia studiów oraz 
mobilności nauczycieli i studentów; 

c)  współpracy instytucjonalnej, nawiązywania kontaktów i współpracy partnerskiej służących wymianie doświadczeń 
i wiedzy eksperckiej oraz tworzeniu rzeczywistych powiązań między edukacją, badaniami naukowymi i innowacjami; 
oraz 

d)  wspieraniu reform politycznych poprzez dialog, badania, konferencje, seminaria, grupy robocze, ćwiczenia 
porównawcze oraz wymianę informacji i dobrych praktyk, zwłaszcza w związku z procesem bolońskim 
i kopenhaskim oraz unijnymi narzędziami służącymi przejrzystości. 
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Artykuł 44 

Współpraca w zakresie kultury, polityki audiowizualnej i mediów 

1. Strony postanawiają propagować ściślejszą współpracę w sektorze kultury i sektorze kreatywnym w celu poprawy 
m.in. wzajemnego zrozumienia i wiedzy o swoich kulturach. 

2. Strony dążą również do podejmowania odpowiednich działań celem promowania wymiany kulturalnej oraz 
realizowania wspólnych inicjatyw w różnych sferach kultury, z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i ram 
współpracy. 

3. Strony starają się wspierać mobilność osób zawodowo związanych z kulturą i dzieł sztuki między Australią a Unią 
i jej państwami członkowskimi. 

4. Strony zachęcają do dialogu międzykulturowego między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, a także 
pojedynczymi osobami reprezentującymi Strony. 

5. Strony postanawiają współpracować, szczególnie w drodze dialogu politycznego, na właściwych forach międzyna
rodowych, np. w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), aby dążyć 
do osiągnięcia wspólnych celów i promować różnorodność kulturową, m.in. przez wykonanie postanowień Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. 

6. Strony zachęcają do wymiany, współpracy i dialogu między instytucjami i specjalistami w sektorze audiowi
zualnym i medialnym, a także je wspierają i ułatwiają. 

7. Strony postanawiają wspierać współpracę kulturalną w ramach procesu ASEM, zwłaszcza poprzez działania 
Fundacji Azja-Europa („ASEF”). 

TYTUŁ VIII 

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, ENERGII I TRANSPORTU 

Artykuł 45 

Środowisko i zasoby naturalne 

1. Strony zgadzają się co do potrzeby ochrony i zachowania zasobów naturalnych i różnorodności biologicznej oraz 
zarządzania nimi w zrównoważony sposób, gdyż zasoby te stanowią podstawę rozwoju obecnych i przyszłych pokoleń. 

2. Strony zacieśniają współpracę w dziedzinie ochrony środowiska oraz włączenia aspektów środowiskowych do 
wszystkich sektorów współpracy, w tym w kontekście międzynarodowym i regionalnym, w szczególności w odniesieniu 
do: 

a)  podtrzymywania dialogu wysokiego szczebla na temat kwestii środowiskowych; 

b)  uczestnictwa w wielostronnych umowach środowiskowych i ich wdrażania, a także, w stosownych przypadkach, 
poszukiwania wspólnego stanowiska Stron w kwestiach środowiskowych, m.in. przez aktywność na forach 
wielostronnych; 

c)  promowanie i zachęcanie do dostępu do zasobów genetycznych i zrównoważonego ich wykorzystania zgodnie 
z przepisami krajowymi i traktatami międzynarodowymi mającymi zastosowanie w tej dziedzinie, ratyfikowanymi 
przez Strony lub do których Strony przystąpiły; oraz 

d)  wspieranie wymiany informacji, wiedzy technicznej oraz praktyki środowiskowej w takich obszarach, jak: 

(i)  wdrożenie i egzekwowanie prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska; 

(ii)  efektywnego gospodarowania zasobami oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji; 

(iii)  ochrony i zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej; 

(iv)  chemikaliów i gospodarowania odpadami; 

(v)  polityki wodnej; oraz 

(vi)  ochrony środowiska przybrzeżnego i morskiego, oraz kontroli zanieczyszczenia i degradacji. 
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Artykuł 46 

Zmiana klimatu 

1. Strony uznają wspólne globalne zagrożenie spowodowane zmianą klimatu i konieczność podjęcia działań przez 
wszystkie państwa, aby doprowadzić do redukcji emisji w celu stabilizacji stężeń gazów cieplarnianych w powietrzu na 
poziomie, który zapobiegnie groźnej ingerencji antropogenicznej. W zakresie swoich odpowiednich kompetencji i bez 
uszczerbku dla dyskusji prowadzonych na innych forach, m.in. w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), Strony zacieśniają współpracę w tej dziedzinie. Współpraca ta ma na celu między 
innymi: 

a)  zwalczanie zmiany klimatu mające ogólnie na celu ustabilizowanie stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, 
biorąc pod uwagę najnowsze dane naukowe oraz potrzebę przejścia do gospodarki niskoemisyjnej przy 
jednoczesnym zrównoważonym wzroście gospodarczym za pośrednictwem właściwych krajowych działań 
łagodzących i dostosowawczych; 

b)  wymianę wiedzy fachowej i informacji na temat projektowania, realizacji i ewolucji poszczególnych krajowych 
polityk i strategii w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, z uwzględnieniem mechanizmów rynkowych w stosownych 
przypadkach; 

c)  wymianę wiedzy fachowej i informacji na temat publicznych i prywatnych instrumentów finansowania działań 
w dziedzinie klimatu; 

d) współdziałanie w zakresie badań nad technologiami niskoemisyjnymi, ich rozwoju, rozpowszechniania, rozmie
szczania i przekazywania w celu przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych oraz nawoływanie do efektywnego 
wykorzystania zasobów przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu gospodarczego; 

e)  wymianę doświadczeń, wiedzy fachowej i najlepszych praktyk, stosownie do sytuacji, w zakresie monitorowania 
i analizowania skutków gazów cieplarnianych oraz opracowywanie programów łagodzenia zmiany klimatu i przysto
sowania się do niej oraz strategii niskoemisyjnych; 

f)  wspieranie, w stosownych przypadkach, działań służących łagodzeniu zmiany klimatu i przystosowaniu się do niej 
w państwach rozwijających się; 

g)  wspólne dążenie do zawarcia pełnego i prawnie wiążącego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu 
mającego zastosowanie do wszystkich państw. 

2. W tym celu Strony postanawiają prowadzić regularny dialog i współpracę w kwestiach politycznych, meryto
rycznych i technicznych, zarówno na szczeblu dwustronnym, jak i na właściwych forach kilkustronnych 
i wielostronnych. 

Artykuł 47 

Ochrona ludności 

Strony uznają potrzebę minimalizowania skutków klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka. 
Strony potwierdzają wspólne zobowiązanie do zapobiegania, łagodzenia, gotowości i środków reagowania w celu 
zwiększenia odporności społeczeństwa i infrastruktury oraz do współpracy w stosownych przypadkach za pośred
nictwem dwustronnych i wielostronnych kontaktów politycznych w kierunku osiągnięcia tych celów. 

Artykuł 48 

Energia 

Strony uznają znaczenie sektora energetycznego oraz dobrze funkcjonującego rynku energii dla zrównoważonego 
rozwoju i wzrostu gospodarczego, gdyż przyczynia się on do osiągnięcia celów rozwoju uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym oraz do współpracy zmierzającej do sprostania globalnym wyzwaniom środowiskowym 
i klimatycznym, a ponadto podejmują starania, w zakresie swoich kompetencji, aby zacieśnić współpracę w tym 
obszarze z myślą o: 

a)  opracowaniu polityki zwiększającej bezpieczeństwo energetyczne; 

b)  wspieraniu światowego handlu energią i inwestycji w tym zakresie; 

c)  poprawie konkurencyjności; 

d)  poprawie funkcjonowania światowych rynków energetycznych; 
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e) wymianie informacji i doświadczeń politycznych za pośrednictwem istniejących wielostronnych forów energe
tycznych; 

f) wspieraniu opracowania i absorpcji czystych, różnorodnych, opłacalnych i zrównoważonych technologii energe
tycznych, w tym technologii odnawialnych i niskoemisyjnych; 

g)  osiągnięciu racjonalnego wykorzystania energii dzięki wspólnemu wysiłkowi dostawców i odbiorców przez 
promowanie efektywności energetycznej w produkcji, transporcie, dystrybucji i wykorzystaniu końcowym energii; 
oraz 

h)  wymianie najlepszych praktyk w zakresie wydobycia i produkcji energii. 

Artykuł 49 

Transport 

1. Strony dążą do współpracy we wszystkich właściwych obszarach polityki transportowej, w tym w zakresie 
zintegrowanej polityki transportowej, mając na względzie poprawę przepływu towarów i pasażerów, wspieranie bezpie
czeństwa w transporcie morskim i lotniczym, ochronę środowiska oraz poprawę wydajności swoich systemów 
transportu. 

2. Współpraca między Stronami w tej dziedzinie ma na sprzyjać: 

a)  wymianie informacji na temat polityki i praktyki transportowej Stron, w tym terminowemu doradztwu na temat 
proponowanych zmian w systemach regulacyjnych dotyczących poszczególnych sektorów transportu; 

b) wzmocnieniu stosunków lotniczych między Australią a Unią, zwiększeniu dostępu do rynku i możliwości inwesty
cyjnych oraz rozszerzeniu i zacieśnieniu współpracy regulacyjnej w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, ochrony 
lotnictwa i uregulowań ekonomicznych w sektorze transportu lotniczego z myślą o wspieraniu zbieżności przepisów 
i usuwaniu przeszkód dla prowadzenia działalności gospodarczej, jak również współpracy w zakresie zarządzania 
ruchem lotniczym; 

c)  dialogowi i współpracy na rzecz osiągnięcia celów nieograniczonego dostępu do międzynarodowych rynków 
morskich i handlu opartego na uczciwej konkurencji na zasadach handlowych; 

d)  dialogowi i współpracy w zagadnieniach transportowych związanych ze środowiskiem; 

e)  dialogowi i współpracy na rzecz wzajemnego uznawania praw jazdy; oraz 

f)  współpracy w ramach międzynarodowych forów transportowych. 

Artykuł 50 

Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 

1. Strony postanawiają rozwijać współpracę w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Obszary, w których można rozważyć wspólne działania, obejmują m.in. politykę rolną i politykę rozwoju 
obszarów wiejskich, oznaczenia geograficzne, dywersyfikację i restrukturyzację sektorów rolnych oraz rolnictwo 
zrównoważone. 

Artykuł 51 

Zrównoważona gospodarka leśna 

Strony postanawiają rozwijać współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie zrównoważonej 
gospodarki leśnej i związanych z nią polityk i przepisów, obejmującą walkę z nielegalnym pozyskiwaniem drewna 
i związanym z nim handlem, a także promowanie dobrego zarządzania w dziedzinie leśnictwa. 
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Artykuł 52 

Gospodarka morska i rybołówstwo 

1. Strony zacieśniają dialog i współpracę w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 
w dziedzinie rybołówstwa i gospodarki morskiej. Strony starają się wspierać długoterminową ochronę i zrównoważone 
gospodarowanie żywymi zasobami morza, wymianę informacji za pośrednictwem regionalnych organizacji ds. 
zarządzania rybołówstwem i porozumień oraz forów wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych 
ds. Wyżywienia i Rolnictwa („FAO”); wspierać działania mające na celu zapobieganie nielegalnym, niezgłaszanym i nieure
gulowanym połowom („połowom NNN”), zniechęcać do takich połowów i je eliminować; wdrażać ekosystemowe 
zarządzanie i wspierać współpracę badawczą w zakresie zrównoważonej działalności morskiej i połowowej. 

2. Strony prowadzą współpracę, aby: 

a)  zachęcać do opracowywania, wdrażania i przestrzegania skutecznych środków zapewniających długotrwałą ochronę 
i zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi w ramach kompetencji regionalnych organizacji ds. zarządzania 
rybołówstwem lub uzgodnień, których są stronami; 

b)  zapewnić w ramach właściwych regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem wielostronne zarządzanie 
zasobami daleko migrujących gatunków ryb na całym obszarze ich występowania; 

c)  wspierać zintegrowane podejście do gospodarki morskiej na szczeblu międzynarodowym; oraz 

d)  dokładać wszelkich starań w celu ułatwienia członkostwa w regionalnych organizacjach ds. zarządzania 
rybołówstwem, w stosownych przypadkach, gdy jedna Strona jest członkiem, a druga – stroną współpracującą. 

3. Strony prowadzą regularny, okresowy dialog w powiązaniu z innymi spotkaniami urzędników wyższego szczebla 
w celu zacieśnienia dialogu i współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących polityki rybołówstwa 
i gospodarki morskiej. 

Artykuł 53 

Zatrudnienie i sprawy społeczne 

1. Strony postanawiają zacieśnić współpracę w dziedzinie zatrudnienia i w kwestiach społecznych, m.in. w kontekście 
globalizacji i zmian demograficznych. Strony dokładają starań, aby wspierać współpracę oraz wymianę informacji 
i doświadczeń dotyczących zatrudnienia i spraw pracowniczych. Współpraca może obejmować takie obszary, jak 
wymiana informacji na temat polityki zatrudnienia, spójność regionalna i społeczna, integracja społeczna, systemy 
zabezpieczenia społecznego, stosunki pracy, rozwijanie umiejętności przez całe życie, zatrudnienie młodzieży, bezpie
czeństwo i higiena pracy, niedyskryminacja i równość, w tym równouprawnienie płci, jak również społeczna odpowie
dzialność przedsiębiorstw oraz godna praca. 

2. Strony potwierdzają konieczność wspierania pełnego i wydajnego zatrudnienia oraz godnej pracy jako kluczowych 
elementów zrównoważonego rozwoju i ograniczania ubóstwa. W tym kontekście Strony przypominają o Deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy („MOP”) dotyczącej sprawiedliwości społecznej na rzecz uczciwej globalizacji. 

3. Strony potwierdzają swoje zobowiązania w zakresie poszanowania, wspierania i stosowania międzynarodowych 
norm zatrudnienia i norm socjalnych, określonych przede wszystkim w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy 
dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy. 

4. Formy współpracy mogą obejmować m.in. wspólnie uzgodnione konkretne programy, projekty i inicjatywy, jak 
również dialog dotyczący kwestii stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na szczeblu dwustronnym lub 
wielostronnym. 

Artykuł 54 

Zdrowie 

Strony postanawiają zachęcać do współpracy, wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniem merytorycznym 
w dziedzinie zdrowia i skutecznego zarządzania problemami zdrowotnymi w wymiarze transgranicznym. 
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TYTUŁ IX 

RAMY INSTYTUCJONALNE 

Artykuł 55 

Inne umowy lub ustalenia 

1. Strony mogą uzupełniać niniejszą Umowę, zawierając umowy lub porozumienia szczegółowe w odniesieniu do 
każdego obszaru współpracy objętego zakresem stosowania niniejszej Umowy. Takie umowy szczegółowe są integralną 
częścią ogólnych stosunków dwustronnych regulowanych niniejszą Umową. 

2. Niniejsza Umowa nie wpływa na interpretację, funkcjonowanie ani stosowanie innych umów między Stronami ani 
ich nie narusza. W szczególności postanowienia niniejszej Umowy dotyczące rozstrzygania sporów nie zastępują 
postanowień dotyczących rozstrzygania sporów zawartych w innych umowach między Stronami ani nie wpływają na 
nie w żaden sposób. 

3. Strony uznają, że szczególny nagły przypadek w rozumieniu art. 57 ust. 7 może także służyć za podstawę do 
zawieszenia lub rozwiązania innych umów między Stronami. W takiej sytuacji, w celu rozstrzygnięcia sporu Strony 
odwołują się do postanowień tych umów dotyczących rozstrzygania sporów, zawieszenia i rozwiązania umowy. 

Artykuł 56 

Wspólny Komitet 

1. Niniejszym Strony ustanawiają Wspólny Komitet składający się z przedstawicieli Stron. 

2. W ramach Wspólnego Komitetu prowadzone są konsultacje ułatwiające wdrażanie niniejszej Umowy i realizację jej 
ogólnych celów, a także utrzymanie ogólnej spójności w stosunkach między UE a Australią. 

3. Wspólny Komitet: 

a)  wspiera skuteczne stosowanie niniejszej Umowy; 

b)  monitoruje rozwój całościowych, dwustronnych stosunków między Stronami, w tym zawierane przez nie umowy; 

c)  w stosownych przypadkach występuje o udzielenie informacji do komitetów lub innych organów ustanowionych na 
mocy innych umów między Stronami oraz analizuje wszelkie sprawozdania przekazane przez te organy; 

d) wymienia poglądy i przedstawia sugestie na temat wszelkich kwestii stanowiących przedmiot wspólnego zaintere
sowania, w tym na temat przyszłych działań i środków dostępnych na ich realizację; 

e)  określa priorytety, a w stosownych przypadkach również kolejne kroki lub plany działania w odniesieniu do celu 
niniejszej Umowy; 

f)  poszukuje odpowiednich metod zapobiegania problemom, które mogą się pojawić w obszarach objętych niniejszą 
Umową; 

g)  stara się rozstrzygać wszelkie spory wynikające z zastosowania lub interpretacji niniejszej Umowy zgodnie z art. 57; 

h)  analizuje informacje przedstawione przez Stronę zgodnie z art. 57; oraz 

i)  w stosownych przypadkach przyjmuje decyzje służące wykonaniu szczególnych aspektów niniejszej Umowy. 

4. Wspólny Komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Wspólny Komitet przyjmuje swój regulamin. Wspólny 
Komitet może tworzyć podkomitety i grupy robocze w celu zbadania konkretnych kwestii. 

5. Posiedzenia Wspólnego Komitetu odbywają się zasadniczo raz do roku na przemian w Unii i w Australii. Specjalne 
posiedzenia Komitetu są zwoływane na wniosek dowolnej Strony. Strony przewodniczą Wspólnemu Komitetowi 
wspólnie. Posiedzenia Komitetu odbywają się zazwyczaj na szczeblu wyższych urzędników, ale mogą się też odbywać na 
szczeblu ministerialnym. Wspólny Komitet może również działać z wykorzystaniem wideokonferencji, rozmów telefo
nicznych lub wymiany informacji pocztą elektroniczną. 
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Artykuł 57 

Warunki wykonania Umowy i rozstrzyganie sporów 

1. W duchu wzajemnego szacunku i współpracy przyświecających niniejszej Umowie Strony wprowadzają wszelkie 
środki o charakterze ogólnym lub szczególnym niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej 
Umowy. 

2. Strony postanawiają na wniosek dowolnej Strony przeprowadzać, tak szybko jak to możliwe, konsultacje na temat 
kwestii spornych, które mogą się pojawić w trakcie wykonywania niniejszej Umowy. W razie zaistnienia rozbieżności 
stanowisk w sprawie stosowania lub interpretacji niniejszej Umowy każda ze Stron może się zwrócić do Wspólnego 
Komitetu. Strony przedstawiają wszelkie informacje niezbędne do dokładnego zbadania spornej kwestii przez Wspólny 
Komitet w celu rozstrzygnięcia rozbieżności w sposób szybki i polubowny. 

3. W szczególnie nagłych przypadkach każda ze Stron niezwłocznie przekazuje sprawę Wspólnemu Komitetowi 
i przedstawia wszelkie informacje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu szybkiego znalezienia rozwiązania, 
które byłoby zadowalające dla obu Stron. Jeśli Wspólny Komitet na poziomie wyższych urzędników nie jest w stanie 
znaleźć rozwiązania w terminie 15 dni od rozpoczęcia konsultacji i nie później niż w ciągu 30 dni od daty skierowania 
sprawy do Wspólnego Komitetu, sprawa jest przekazywana ministrom do rozpatrzenia w trybie pilnym w ciągu 
kolejnych 15 dni. 

4. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby po upływie 15 dni od rozpoczęcia konsultacji na poziomie ministe
rialnym, ale nie później niż w ciągu 45 dni od daty skierowania sprawy do Wspólnego Komitetu nie znaleziono 
rozwiązania możliwego do przyjęcia dla obu Stron, każda ze Stron może podjąć decyzję w sprawie odpowiednich 
działań w odniesieniu do niniejszej Umowy, w tym zawieszenia stosowania jej postanowień lub jej rozwiązania. Strony 
uznają, że taki szczególny nagły przypadek może również uzasadniać zastosowanie odpowiednich środków spoza 
niniejszej Umowy, zgodnie z prawami i obowiązkami Stron wynikającymi z innych umów między Stronami lub na 
mocy ogólnego prawa międzynarodowego. W Unii decyzja o zawieszeniu wymaga jednomyślności. W Australii decyzję 
o zawieszeniu podejmuje rząd Australii zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. 

5. Strony postanawiają, że wszelkie decyzje o zastosowaniu odpowiednich działań zgodnie z ust. 4 muszą być 
należycie uzasadnione. Decyzję taką niezwłocznie notyfikuje się drugiej Stronie na piśmie. Strony postanawiają, że 
wszelkie tego typu działania muszą być proporcjonalne i zgodne z art. 55 ust. 2, jak również z ogólnymi zasadami 
prawa międzynarodowego. 

6. Jeżeli zgodnie z ust. 4 podjęto odpowiednie działania, zostają one uchylone, gdy tylko usunięta zostanie przyczyna 
ich zastosowania. Strona powołująca się na ust. 4 dokonuje stałej oceny rozwoju sytuacji, która spowodowała podjęcie 
decyzji, i wycofuje zastosowane działania, gdy tylko będzie to uzasadnione. 

7. Strony postanawiają, że na potrzeby prawidłowej interpretacji i właściwego stosowania w praktyce niniejszej 
Umowy termin„szczególnie nagły przypadek” oznacza szczególnie poważne i znaczące naruszenie obowiązków 
opisanych w art. 2 ust. 2 i art. 6 ust. 2 niniejszej Umowy przez jedną ze Stron prowadzące do sytuacji, która wymaga 
natychmiastowej reakcji drugiej Strony. Strony uznają, że szczególnie poważne i znaczące naruszenie art. 2 ust. 2 lub 
art. 6 ust. 2 musi mieć wyjątkowy charakter, stanowiący zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

8. Jeżeli w państwie trzecim zaistniała sytuacja, którą pod względem wagi i charakteru można uznać za równoważną 
szczególnie nagłemu przypadkowi, Strony dokładają wszelkich starań, by na wniosek jednej ze Stron przeprowadzić 
pilne konsultacje w celu wymiany poglądów na temat sytuacji i możliwych rozwiązań. 

TYTUŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Artykuł 58 

Definicje 

Na użytek niniejszej Umowy określenie „Strony” oznacza z jednej strony Unię lub jej państwa członkowskie, lub Unię 
i jej państwa członkowskie, zgodnie z ich odnośnymi uprawnieniami, a z drugiej strony Australię. 
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Artykuł 59 

Współpraca finansowa 

1. Podczas wdrażania programów pomocowych w ramach polityki współpracy na rzecz rozwoju Strony 
współpracują w celu zapobiegania nieprawidłowościom, nadużyciom finansowym, korupcji lub wszelkim innym 
nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Stron i ich zwalczania. 

2. W tym celu właściwe organy Unii i Australii prowadzą wymianę informacji, w tym wymianę danych osobowych, 
zgodnie ze swoimi obowiązującymi przepisami, i przeprowadzają konsultacje na wniosek jednej ze Stron. 

3. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz właściwe organy australijskie mogą postanowić 
o dalszej współpracy w obszarze zwalczania nadużyć finansowych, łącznie z dokonywaniem uzgodnień operacyjnych. 

Artykuł 60 

Ujawnianie informacji 

1. Strony zapewniają właściwą ochronę informacji wymienianych na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z interesem 
publicznym związanym z dostępem do informacji. 

2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane w sposób wymagający od Stron wymiany 
informacji lub udzielenia dostępu do informacji, których ujawnienie: 

a)  wywierałoby negatywne skutki w zakresie: 

(i)  bezpieczeństwa publicznego; 

(ii)  danych wywiadowczych, kwestii obronnych i wojskowych; 

(iii)  stosunków międzynarodowych; 

(iv)  polityki finansowej, pieniężnej lub gospodarczej; 

(v)  prywatności; lub 

(vi)  uzasadnionych interesów handlowych lub interesów przedsiębiorstw; lub 

b)  byłoby w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym. 

3. W przypadku wymiany informacji, o których mowa w niniejszym artykule, Strona otrzymująca takie informacje 
udostępnia je lub ujawnia jedynie za zgodą drugiej Strony lub w przypadku, gdy jest to niezbędne do wywiązania się 
z jej zobowiązań prawnych. 

4. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma stanowić odstępstwa od praw, obowiązków ani zobowiązań Stron 
wynikających z dwustronnych umów lub uzgodnień dotyczących wymiany informacji niejawnych między Stronami. 

Artykuł 61 

Wejście w życie, tymczasowe stosowanie, okres obowiązywania i rozwiązanie 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po trzydziestu dniach od dnia, w którym Strony powiadomiły się wzajemnie 
o zakończeniu niezbędnych procedur prawnych. 

2. Niezależnie od ust. 1 Australia i Unia mogą tymczasowo stosować wspólnie określone postanowienia niniejszej 
Umowy do czasu jej wejścia w życie. Takie tymczasowe stosowanie rozpoczyna się po upływie trzydziestu dni od dnia, 
w którym zarówno Australia, jak i Unia powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu swoich odnośnych procedur 
wewnętrznych niezbędnych do takiego tymczasowego stosowania. 
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3. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może pisemnie powiadomić drugą Stronę 
o zamiarze wypowiedzenia niniejszej Umowy. Wypowiedzenie staje się skuteczne po upływie sześciu miesięcy od daty 
powiadomienia. 

Artykuł 62 

Powiadomienia 

Powiadomienia dokonywane zgodnie z art. 61 należy kierować do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej lub 
do Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu Australii, bądź do organizacji będących ich następcami. 

Artykuł 63 

Terytorialny zakres stosowania 

Niniejsza Umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do terytoriów, do których stosuje się Traktat o Unii Europejskiej 
i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i na warunkach określonych w tych Traktatach oraz, z drugiej strony, do 
terytorium Australii. 

Artykuł 64 

Teksty autentyczne 

Niniejsza Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, 
czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, 
niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim 
i włoskim, a każdy tekst jest jednakowo autentyczny. 

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година. 

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete. 

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct. 

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten. 

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn. 

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas. 

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά. 

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen. 

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept. 

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine. 

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette. 

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītajā augustā. 

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje. 

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján. 

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax. 

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien. 

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego. 

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete. 

Întocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece. 

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedemnásť. 

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedemnajst. 

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista. 

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton. 
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Voor het Koninkrijk België 

Pour le Royaume de Belgique 

Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

За Република България 

Za Českou republiku 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 

For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Za Republiku Hrvatsku 

Per la Repubblica italiana 
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour la Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 

Għar-Repubblika ta' Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
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Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa 

Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 
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För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

За Европейския съюз 

Рог la Unión Europea 

Za Evropskou unii 

For Den Europæiske Union 

Für die Europäische Union 

Euroopa Liidu nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

For the European Union 

Pour l'Union européenne 

Za Europsku uniju 

Per l'Unione europea 

Eiropas Savienības vārdā – 

Europos Sąjungos vardu 

Az Európai Unió részéről 

Għall-Unjoni Ewropea 

Voor de Europese Unie 

W imieniu Unii Europejskiej 

Pela União Europeia 

Pentru Uniunea Europeană 

Za Európsku úniu 

Za Evropsko unijo 

Euroopan unionin puolesta 

För Europeiska unionen 

For Australia 
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FRAMEWORK AGREEMENT 

between the European Union and its Member States, of the one part, and Australia, of the other 
part 

The EUROPEAN UNION, hereinafter referred as ‘the Union’ 

and 

THE KINGDOM OF BELGIUM, 

THE REPUBLIC OF BULGARIA, 

THE CZECH REPUBLIC, 

THE KINGDOM OF DENMARK, 

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, 

THE REPUBLIC OF ESTONIA, 

IRELAND, 

THE HELLENIC REPUBLIC, 

THE KINGDOM OF SPAIN, 

THE FRENCH REPUBLIC, 

THE REPUBLIC OF CROATIA, 

THE ITALIAN REPUBLIC, 

THE REPUBLIC OF CYPRUS, 

THE REPUBLIC OF LATVIA, 

THE REPUBLIC OF LITHUANIA, 

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG, 

HUNGARY, 

THE REPUBLIC OF MALTA, 

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 

THE REPUBLIC OF AUSTRIA, 

THE REPUBLIC OF POLAND, 

THE PORTUGUESE REPUBLIC, 

ROMANIA, 

THE REPUBLIC OF SLOVENIA, 

THE SLOVAK REPUBLIC, 

THE REPUBLIC OF FINLAND, 

THE KINGDOM OF SWEDEN, 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, 
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Member States of the European Union, hereinafter referred to as the ‘Member States’, 

of the one part, and 

AUSTRALIA, 

of the other part, 

hereinafter referred to as ‘the Parties’, 

CONSIDERING their shared values and close historical, political, economic and cultural ties; 

WELCOMING the progress made in developing their long-lasting and mutually beneficial relationship through the 
adoption of the Joint Declaration on Relations between the European Union and Australia of 26 June 1997 and the 
implementation of the 2003 Agenda for Cooperation; 

RECOGNISING revitalised engagement and cooperation between Australia and the Union since the development of the 
Australia-European Union Partnership Framework adopted on 29 October 2008; 

REAFFIRMING their commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations (‘UN Charter’) and 
to strengthening the role of the United Nations (‘UN’); 

REAFFIRMING their commitment to democratic principles and human rights as laid down in the Universal Declaration of 
Human Rights and other relevant international human rights instruments as well as to the principles of the rule of law 
and good governance; 

EMPHASISING the comprehensive nature of their relationship and the importance of providing a coherent framework to 
promote the development of this relationship; 

EXPRESSING their common will to elevate their relations into a strengthened partnership; 

CONFIRMING their desire to intensify and develop their political dialogue and cooperation; 

DETERMINED to consolidate, deepen and diversify cooperation in areas of mutual interest, at the bilateral, regional and 
global levels and for their mutual benefit; 

EXPRESSING their commitment to create an environment conducive to greater bilateral trade and investment; 

AFFIRMING their will to strengthen cooperation in the field of justice, freedom and security; 

RECOGNISING the mutual benefits of enhanced cooperation in the areas of education, culture, research and innovation; 

EXPRESSING their will to promote sustainable development in its economic, social and environmental dimensions; 

BUILDING on the agreements concluded between the Union and Australia, notably in relation to science, air services, 
wine, the security of classified information, conformity assessment procedures for industrial products and the exchange 
of air passengers' data; 

NOTING that in case the Parties decide, within the framework of this Agreement, to enter into specific agreements in the 
area of freedom, security and justice which were to be concluded by the Union pursuant to Title V of Part Three of the 
Treaty on the Functioning of the European Union, the provisions of such future agreements would not bind the United 
Kingdom and/or Ireland unless the Union, simultaneously with the United Kingdom and/or Ireland as regards their 
respective previous bilateral relations, notifies Australia that the United Kingdom and/or Ireland has/have become bound 
by such agreements as part of the Union in accordance with Protocol No 21 on the position of the United Kingdom and 
Ireland in respect of the area of freedom, security and justice annexed to the Treaty on European Union and the Treaty 
on the Functioning of the European Union. Likewise, any subsequent Union internal measures which were to be adopted 
pursuant to the above mentioned Title V to implement this Agreement would not bind the United Kingdom and/or 
Ireland unless they have notified their wish to take part or accept such measures in accordance with Protocol No 21. 
Also noting that such future agreements or such subsequent Union internal measures would fall within Protocol No 22 
on the position of Denmark annexed to the said Treaties, 
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HAVE AGREED AS FOLLOWS: 

TITLE I 

PURPOSE AND BASIS OF THE AGREEMENT 

Article 1 

Purpose of the Agreement 

1. The purpose of this Agreement is to: 

(a)  establish a strengthened partnership between the Parties; 

(b)  provide a framework to facilitate and promote cooperation across a broad range of areas of mutual interest; and 

(c)  enhance cooperation in order to develop solutions to regional and global challenges. 

2. In this context, the Parties affirm their commitment to intensifying high-level political dialogue, and reaffirm the 
shared values and common principles that underpin their bilateral relations and form a basis for cooperation. 

Article 2 

Basis of cooperation 

1. The Parties agree to strengthen their strategic relationship and intensify cooperation at the bilateral, regional and 
global levels, on the basis of shared values and common interests. 

2. The Parties confirm their commitment to democratic principles, human rights and fundamental freedoms and the 
rule of law. Respect for democratic principles and human rights and fundamental freedoms as laid down in the 
Universal Declaration of Human Rights, as given expression in the International Covenant on Civil and Political Rights 
and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other international human rights 
instruments which the Parties have ratified or acceded to, and for the principle of the rule of law, underpins the 
domestic and international policies of the Parties and constitutes an essential element of this Agreement. 

3. The parties confirm their strong support for the UN Charter and the shared values expressed therein. 

4. The Parties reaffirm their commitment to promoting sustainable development and economic growth, contributing 
to the attainment of internationally agreed development goals and cooperating to address global environmental 
challenges, including climate change. 

5. The Parties emphasise their shared commitment to the comprehensive nature of their bilateral relationship and to 
maintaining overall coherence in this regard, on the basis of this Agreement. 

6. The implementation of this Agreement shall be based on the principles of dialogue, mutual respect, equal 
partnership, consensus and respect for international law. 

TITLE II 

POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION ON FOREIGN POLICY AND SECURITY MATTERS 

Article 3 

Political dialogue 

1. The Parties agree to enhance their regular political dialogue. 

2. The political dialogue shall aim to: 

(a)  promote the development of the bilateral relationship; and 

(b)  strengthen the Parties' common approaches and identify scope for cooperation on regional and global challenges 
and issues. 
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3. Dialogue between the Parties shall particularly take place in the following forms: 

(a)  consultations, meetings and visits at leaders level, which shall be held whenever the Parties deem it necessary; 

(b)  consultations, meetings and visits at ministerial level, including consultations at foreign minister level, and 
ministerial meetings on trade and other issues as determined by the Parties, which shall be held on such occasions 
and at such locations as determined by the Parties; 

(c)  regular senior officials meetings, which shall be held as appropriate on bilateral issues, foreign policy, international 
security, counter-terrorism, trade, development cooperation, climate change and other issues as determined by the 
Parties; 

(d)  sectoral dialogues on issues of common interest; and 

(e)  exchanges of delegations and other contacts between the Parliament of Australia and the European Parliament. 

Article 4 

Commitment to democratic principles, human rights and the rule of law 

The Parties agree to: 

(a)  promote core principles regarding democratic values, human rights and the rule of law, including in multilateral 
fora; 

(b)  collaborate and coordinate, where appropriate, including with third countries, in the practical advancement of 
democratic principles, human rights and the rule of law; 

(c)  foster participation in each other's efforts to promote democracy, including through establishing arrangements to 
facilitate participation in election observation missions. 

Article 5 

Crisis management 

1. The Parties reaffirm their commitment to cooperating in promoting international peace and stability. 

2. To this end, they shall explore possibilities to coordinate crisis management activities, including possible 
cooperation in crisis management operations. 

3. The Parties shall work to implement the Agreement between the European Union and Australia establishing 
a framework for the participation of Australia in European crisis management operations. 

Article 6 

Countering the proliferation of weapons of mass destruction 

1. The Parties consider that the proliferation of weapons of mass destruction (‘WMD’) and their means of delivery, 
both to State and non-State actors, represents one of the most serious threats to international stability and security. 

2. The Parties agree to cooperate in and contribute towards countering the proliferation of WMD and their means of 
delivery through full implementation of their existing obligations under international disarmament and non-proliferation 
treaties and agreements and other relevant agreements ratified or acceded to by the Parties. The Parties agree that this 
provision constitutes an essential element of this Agreement. 

3. The Parties furthermore agree to cooperate and to contribute to countering the proliferation of WMD and their 
means of delivery by: 

(a)  taking all necessary steps to sign, ratify or accede to, as appropriate, and fully implement all relevant international 
instruments and to promote such instruments; 
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(b)  maintaining an effective system of national export controls, controlling the export as well as the transit of 
WMD-related goods, including a WMD end-use control on dual-use technologies and containing effective sanctions 
for breaches of export controls; 

(c)  promoting implementation of all relevant UN Security Council resolutions; 

(d)  cooperating in multilateral fora and export control regimes to promote the non-proliferation of WMD; 

(e)  collaborating and coordinating on outreach activities relating to chemical, biological, radiological and nuclear safety, 
security and non-proliferation and to sanctions; and 

(f)  exchanging relevant information on measures taken under this Article, where appropriate and in accordance with 
their respective competences. 

4. The Parties agree to maintain a regular political dialogue that shall accompany and consolidate these elements. 

Article 7 

Small arms and light weapons and other conventional weapons 

1. The Parties recognise that the illicit manufacture, transfer and circulation of small arms and light weapons  
(‘SALW’), and their ammunition, and their excessive accumulation, poor management, inadequately secured stockpiles 
and uncontrolled spread continue to pose a serious threat to international peace and security. 

2. The Parties agree to observe and fully implement their respective obligations to deal with the illicit trade in SALW 
and their ammunition, under existing international agreements ratified or acceded to by Australia and either the Union 
and/or the Member States, in accordance with their competences and UN Security Council resolutions. 

3. The Parties recognise the importance of domestic control systems for the transfer of conventional arms in line 
with existing international standards. The Parties recognise the importance of applying such controls in a responsible 
manner, as a contribution to international and regional peace, security and stability and to the reduction of human 
suffering, as well as preventing the diversion of conventional weapons. 

4. The Parties undertake in this regard to endeavour to fully implement the Arms Trade Treaty and to cooperate with 
each other within the framework of the Treaty, including in promoting the universalisation and full implementation of 
the Treaty by all UN Member States. 

5. The Parties undertake to cooperate and to ensure coordination, complementarity and synergy in their efforts to 
deal with the illicit trade in SALW and their ammunition, at a global, regional, sub-regional and national level, to ensure 
the effective implementation of arms embargoes decided by the UN Security Council in accordance with the UN Charter. 

Article 8 

Serious crimes of international concern and the International Criminal Court 

1. The Parties reaffirm that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not 
go unpunished and that their effective prosecution should be ensured by measures at either the domestic or the inter
national level, including through the International Criminal Court. 

2. The Parties agree to cooperate in promoting the aims and objectives of the Rome Statute and to this end agree to: 

(a)  continue to take steps to implement the Rome Statute and to consider the ratification and implementation of related 
instruments (such as the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Criminal Court); 
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(b)  continue to promote universal accession to the Rome Statute, including by sharing experiences with other States in 
the adoption of measures required for the ratification and implementation of the Rome Statute; and 

(c)  safeguard the integrity of the Rome Statute by protecting its core principles, including by abstaining from entering 
into non-surrender agreements (also known as ‘Article 98 agreements’) with third States and encouraging others to 
also abstain. 

Article 9 

Cooperation in combating terrorism 

1. The Parties reaffirm the importance of the prevention of, and fight against, terrorism in full respect for the rule of 
law and human rights and in accordance with applicable international law, including the UN Charter, international anti- 
terrorism conventions, relevant UN Security Council Resolutions, refugee law and international humanitarian law. 

2. Within this framework and taking into account the UN Global Counter-Terrorism Strategy, contained in UN 
General Assembly Resolution 60/288 of 8 September 2006 and its implementation reviews, the Parties agree to 
cooperate in the prevention and suppression of terrorist acts, in particular by: 

(a)  exchanging information on terrorist groups and their support networks in accordance with international and 
national law; 

(b)  exchanging views on means and methods used to counter terrorism, including in technical fields and on training, 
and sharing experiences in respect of terrorism prevention; 

(c)  identifying areas for future cooperation, including on preventing recruitment and radicalisation and countering the 
financing of terrorism, and through partnerships with third countries; 

(d)  where practicable and appropriate, supporting regional initiatives for law enforcement cooperation in countering 
terrorism, based on full respect for human rights and the rule of law; 

(e)  cooperating to deepen the international consensus on the fight against terrorism and its normative framework, and 
working towards an agreement on the Comprehensive Convention on International Terrorism; 

(f)  promoting cooperation among UN Member States to effectively implement the UN Global Counter-Terrorism 
Strategy by all appropriate means; and 

(g)  exchanging best practices with regard to the protection of human rights in the fight against terrorism. 

3. The Parties reaffirm their commitment to working together, where appropriate, to provide counter-terrorism 
capacity-building assistance to other states that require resources and expertise to prevent and respond to terrorist 
activity. 

4. The Parties agree to cooperate closely in the framework of the Global Counter-Terrorism Forum and its working 
groups. 

5. The Parties agree to maintain a regular dialogue at officials level on counter-terrorism. 

Article 10 

Cooperation in regional and international organisations 

The Parties undertake to cooperate by exchanging views and, where appropriate, coordinating positions in international 
and regional organisations and fora, including the UN and its specialised agencies, the World Trade Organization  
(‘WTO’), the Group of Twenty (‘G20’), the Financial Stability Board (‘FSB’), the Organisation for Economic Cooperation 
and Development (‘OECD’), the World Bank Group and regional development banks, the Asia-Europe Meeting (‘ASEM’), 
the Organization for Security and Cooperation in Europe (‘OSCE’), the ASEAN Regional Forum (‘ARF’), the Pacific 
Islands Forum (‘PIF’) and the Secretariat of the Pacific Community. 
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Article 11 

International security and cyberspace 

The Parties recognise the importance of cooperation and the exchange of views in the field of international security and 
cyberspace, including on norms of behaviour and the application of international law in cyberspace, the development of 
confidence building measures and capacity-building. 

TITLE III 

COOPERATION ON GLOBAL DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN AID 

Article 12 

Development 

1. The Parties reaffirm their commitment to contributing to sustainable economic growth and poverty reduction, 
strengthening cooperation on international development and promoting aid and development effectiveness, with 
a particular focus on implementation at the country level. 

2. The Parties recognise the value of working together to ensure that development activities have greater impact, 
reach and influence. 

3. To this end the Parties agree to: 

(a)  conduct regular policy dialogue on development cooperation; 

(b)  exchange views and, where appropriate, coordinate positions on development issues in regional and international 
fora to promote inclusive and sustainable growth for human development; 

(c)  exchange information on their respective development programmes and, where appropriate, coordinate their 
engagement in-country to increase their contribution to sustainable economic growth and poverty reduction 
through promoting synergies between their respective programmes, improving the division of labour and enhancing 
effectiveness on the ground; and 

(d)  undertake delegated aid cooperation on each other's behalf, where appropriate, based on arrangements mutually 
determined by the Parties. 

Article 13 

Humanitarian aid 

The Parties reaffirm their common commitment to humanitarian aid and shall endeavour to offer coordinated responses 
as appropriate. 

TITLE IV 

COOPERATION ON ECONOMIC AND TRADE MATTERS 

Article 14 

Economic policy dialogue 

The Parties agree to maintain the dialogue between their authorities and to promote the exchange of information and 
the sharing of experiences on respective macroeconomic policies and trends, including the exchange of information on 
coordination of economic policies in the context of regional economic cooperation and integration. 
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Article 15 

Trade and investment dialogue and cooperation 

1. The Parties undertake to cooperate in securing the conditions for and promoting increased trade and investment 
between them. 

2. The Parties are committed to a high-level dialogue and cooperation in trade- and investment-related areas in order 
to facilitate bilateral trade and investment flows, to prevent and remove non-tariff-related obstacles to trade and 
investment, to improve transparency and to advance the multilateral trading system. 

3. Dialogue on trade and investment issues shall include: 

(a)  an annual trade policy dialogue, at senior officials level complemented by ministerial meetings on trade, when 
determined by the Parties; 

(b)  dialogues on agricultural trade and marketing, sanitary and phytosanitary issues; and 

(c)  other sectoral exchanges when determined by the Parties; 

4. The Parties shall keep each other informed and exchange views concerning the development of bilateral and inter
national trade, investment and trade- and investment-related aspects of other policies, including regulatory issues with 
a potential impact on bilateral trade and investment. 

5. The Parties shall exchange information on their policy approaches to free trade agreements (FTAs) and respective 
FTA agendas. This Agreement neither requires nor precludes the negotiation and conclusion of an FTA between the 
Parties in the future to complement and extend the economic provisions in this Agreement. 

6. Recognising the value of trade liberalisation as a driver of global economic growth and the importance of pursuing 
this through a rules-based multilateral trading system, the Parties affirm their commitment to working together within 
the WTO to achieve further trade liberalisation. 

Article 16 

Investment 

The Parties shall promote an attractive and stable environment for two-way investment through dialogue, aimed at: 

(a)  enhancing their mutual understanding and cooperation on investment issues; 

(b)  exploring mechanisms to facilitate investment flows; and 

(c)  fostering stable, transparent, non-discriminatory and open rules for investors, without prejudice to the Parties' 
commitments under preferential trade agreements and other international obligations. 

Article 17 

Public procurement 

1. The Parties reaffirm their commitment to open and transparent public procurement frameworks which, consistent 
with their international obligations, promote value for money, competitive markets and non-discriminatory purchasing 
practices, and thus enhance trade between the Parties. 

2. The Parties agree to further strengthen their consultation, cooperation and exchanges of experience and best 
practices in the area of public procurement on issues of mutual interest, including on their respective regulatory 
frameworks. 

3. The Parties agree to explore ways to further promote access to each other's procurement markets and to exchange 
views on measures and practices which could adversely affect procurement trade between them. 
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Article 18 

Technical barriers to trade 

1. The Parties share the view that greater compatibility of standards, technical regulations and conformity assessment 
procedures is a key element for facilitating trade. 

2. The Parties recognise their mutual interest in reducing technical barriers to trade and to this end agree to 
cooperate within the framework of the WTO Agreement on Technical Barriers to Trade and through the Agreement on 
mutual recognition in relation to conformity assessments, certificates and markings between the European Community 
and Australia. 

Article 19 

Sanitary, phytosanitary and animal welfare issues 

1. The Parties agree to strengthen cooperation on sanitary and phytosanitary (‘SPS’) issues to protect human, animal 
or plant life or health in the territory of the Parties, noting the Parties' rights and obligations under the WTO Agreement 
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (the ‘SPS Agreement’). 

2. Within the framework of the SPS Agreement and the relevant international standards of the Codex Alimentarius, 
the International Plant Protection Convention (‘IPPC’) and the World Organisation for Animal Health (‘OIE’), the Parties 
shall share information in order to enhance the mutual understanding of their respective SPS measures and facilitate 
trade between the Parties by: 

(a)  meeting regularly using appropriate fora determined by the Parties, to exchange views about SPS and animal welfare- 
related legislation, implementation, inspection and certification systems and surveillance procedures, and to address 
issues arising from the application of SPS measures; 

(b)  endeavouring to apply import requirements to the entire territory of the exporting Party, including the application 
of regionalisation principles; 

(c)  in conformity with the SPS Agreement: 

(i)  recognising pest-free and disease-free areas and areas of low pest or disease prevalence; 

(ii)  carrying out verification of all or part of the exporting Party's authorities' inspection and certification system; 

(d)  exchanging information about SPS and animal welfare issues that affect or may affect trade between the Parties, such 
as emergency measures, emerging diseases and pests, and new available scientific evidence. 

3. The Parties agree to cooperate and share information on animal welfare issues. 

4. The Parties shall also cooperate on SPS and animal welfare issues through relevant multilateral frameworks, 
including the WTO, the Codex Alimentarius Commission, the IPPC and the OIE. 

Article 20 

Customs 

The Parties shall, subject to their respective legislation, cooperate in the customs field on a bilateral and multilateral 
basis. To this end, they agree in particular to share experiences and examine possibilities to simplify customs procedures, 
ensure transparency and enhance cooperation in areas such as trade facilitation, security and safety of international trade 
and combating customs fraud. 
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Article 21 

Intellectual property 

1. The Parties reaffirm the importance of their rights and obligations in relation to intellectual property rights, 
including copyright and related rights, trademarks, geographical indications, industrial designs, plant variety rights and 
patents, and their enforcement, in accordance with the highest international standards that each Party respectively 
adheres to. 

2. The Parties agree to exchange information and share experience on intellectual property issues relating to the 
administration, protection and enforcement of intellectual property rights through appropriate forms of cooperation. 

Article 22 

Competition policy 

The Parties shall promote competition in economic activities through enforcing their respective competition laws and 
regulations. The Parties agree to share information on competition policy and related issues and to enhance cooperation 
between their competition authorities. 

Article 23 

Services 

The Parties shall establish a substantive dialogue aimed at promoting bilateral trade in services and exchanging 
information on their respective regulatory environments. 

Article 24 

Financial services 

As regards financial services, the Parties agree to maintain an exchange of information and experiences on their 
respective supervisory and regulatory environments, and strengthen cooperation with a view to improving accounting, 
auditing, supervisory and regulatory systems for banking, insurance and other parts of the financial sector. 

Article 25 

Taxation 

1. With a view to strengthening and developing economic activities while taking into account the need for an 
appropriate regulatory framework, the Parties recognise and commit themselves to implementing the principles of good 
governance in the area of tax, including transparency, exchange of information and the avoidance of harmful tax 
practices. 

2. In accordance with their respective competences, the Parties shall work together, including through appropriate 
international fora, to improve international cooperation in the area of tax and facilitate the collection of legitimate tax 
revenues, respecting the principles of good governance mentioned in paragraph 1. 

Article 26 

Transparency 

The Parties recognise the importance of transparency and due process in the administration of their trade-related laws 
and regulations as set out in Article X of the General Agreement on Tariffs and Trade (‘GATT 1994’) and Article III of 
the General Agreement on Trade in Services (‘GATS’), and to this end they agree to enhance cooperation and exchange 
information in order to promote regulatory quality and performance and the principles of good administrative 
behaviour. 
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Article 27 

Raw materials 

1. The Parties recognise that a transparent, market-based approach is the best way to create an environment 
favourable to investment in the production and trade of raw materials, and to foster the efficient allocation and use of 
raw materials. 

2. The Parties, taking into account their respective economic policies and objectives and with a view to fostering 
trade, agree to strengthen cooperation on issues related to raw materials with a view to strengthening a rules-based 
global framework for trade in raw materials and to promote transparency in global markets for raw materials. 

3. Topics for cooperation may include, inter alia: 

(a)  questions of supply and demand, bilateral trade and investment issues as well as issues of interest stemming from 
international trade; 

(b)  the Parties' respective regulatory frameworks; and 

(c)  best practices in relation to sustainable development of the mining industries, including minerals policy, land use 
planning and permitting procedures. 

4. The Parties will cooperate through bilateral dialogue or within relevant plurilateral settings or international 
institutions. 

Article 28 

Trade and sustainable development 

1. The Parties reaffirm their commitment to promoting the development of international trade and investment in 
such a way as to contribute to the objective of sustainable development and shall strive to ensure that this objective is 
realised in the relevant areas of their economic relationship. 

2. The Parties recognise the right of each Party to establish its own levels of domestic environmental and labour 
protection, and to adopt or modify its relevant laws and policies, consistent with their commitment to internationally 
recognised standards and agreements. 

3. The Parties also recognise that they should avoid encouraging trade or investment by lowering or offering to lower 
the levels of protection afforded in domestic environmental or labour laws. 

4. The Parties shall exchange information and share experience on their actions to promote coherence and mutual 
supportiveness between trade, social and environmental objectives, including on the aspects set out in Title VIII, and 
shall strengthen dialogue and cooperation on sustainable development issues that may arise in the context of trade 
relations. 

Article 29 

Business cooperation 

1. The Parties shall encourage stronger business-to-business linkages and enhance government-business linkages 
through two-way visits and activities involving business, including in the ASEM context. 

2. This cooperation shall, in particular, aim at improving the competitiveness of small and medium-sized enterprises  
(‘SMEs’). This cooperation may include, inter alia: 

(a)  stimulating transfers of technology; 

(b)  exchanging good practices on access to finance; 
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(c)  promoting corporate social responsibility and accountability; and 

(d)  developing the existing cooperation on standards and conformity assessment. 

3. The Parties agree to facilitate and develop dialogue and cooperation between their competent trade and investment 
promotion agencies. 

Article 30 

Civil society 

The Parties shall encourage dialogue between governmental and non-governmental organisations, such as trade unions, 
employers, business associations and chambers of commerce and industry, with a view to promoting trade and 
investment in areas of mutual interest. 

Article 31 

Tourism 

Recognising the value of tourism in deepening mutual understanding and appreciation between the peoples of the 
Union and Australia and the economic benefits flowing from increased tourism, the Parties agree to cooperate with 
a view to increasing tourism in both directions between the Union and Australia. 

TITLE V 

COOPERATION ON JUSTICE, FREEDOM AND SECURITY 

Article 32 

Legal cooperation 

1. The Parties recognise the importance of private international law and legal and judicial cooperation in civil and 
commercial matters in supporting an environment which facilitates international trade and investment and the mobility 
of people. The Parties agree to strengthen their cooperation, including through the negotiation, ratification and 
implementation of international agreements, such as those adopted in the framework of the Hague Conference on 
Private International Law. 

2. The Parties agree to facilitate and encourage the arbitral resolution of international civil and private commercial 
disputes, where appropriate, in accordance with the applicable international instruments. 

3. As regards judicial cooperation in criminal matters, the Parties shall enhance cooperation on mutual legal 
assistance, on the basis of relevant international instruments. This would include, where appropriate, accession to and 
implementation of relevant UN instruments. It may also include, where appropriate, support for relevant Council of 
Europe instruments, as well as cooperation between relevant Australian authorities and Eurojust. 

Article 33 

Law enforcement cooperation 

The Parties agree to cooperate among law enforcement authorities, agencies and services and to contribute to disrupting 
and dismantling transnational crime threats common to the Parties. This cooperation may take the form of mutual 
assistance in investigations, sharing of investigation techniques, joint education and training of law enforcement 
personnel and any other type of joint activities and assistance as may be mutually determined by the Parties. 
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Article 34 

Combating terrorism, transnational organised crime and corruption 

1. The Parties agree to cooperate in the prevention and suppression of terrorism as set out in Article 9. 

2. The Parties reaffirm their commitment to cooperate in preventing and combating organised, economic and 
financial crime, corruption, counterfeiting and illegal transactions, through full compliance with their existing mutual 
international obligations in this area including on effective cooperation in the recovery of assets or funds derived from 
acts of corruption. 

3. In the context of preventing, detecting, investigating and prosecuting terrorist offences or serious transnational 
crime, the Parties acknowledge the importance of the Agreement between the European Union and Australia on the 
processing and transfer of Passenger Name Records (PNR) data by air carriers to the Australian Customs and Border 
Protection Service. 

4. The Parties shall promote the implementation of the UN Convention against Transnational Organized Crime and 
its supplementary Protocols, including the promotion of strong and efficient review mechanisms. 

5. The Parties shall also promote the implementation of the UN Convention against Corruption, including the 
operation of a strong review mechanism, taking account of the principles of transparency and participation of civil 
society. 

Article 35 

Combating illicit drugs 

1. Within their respective powers and competences, the Parties shall cooperate to ensure a balanced and integrated 
approach towards minimising the harm to individuals, families and communities from illicit drugs. Drug policies and 
actions shall be aimed at reinforcing structures for combating illicit drugs, reducing the supply of, trafficking in, and 
demand for, illicit drugs, addressing the health and social consequences of drug abuse, building recovery from addiction, 
as well as continued cooperation in effectively combating the diversion of chemical precursors used in the illicit 
manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances. 

2. The Parties shall cooperate with a view to dismantling the transnational criminal networks involved in drug 
trafficking, inter alia, through the exchange of information and intelligence, training or sharing of best practices, 
including special investigative techniques. A particular effort shall be made against the penetration of the licit economy 
by criminals. 

3. The Parties shall cooperate in addressing the issue of new psychoactive substances, including through the exchange 
of information and intelligence, as appropriate. 

Article 36 

Combating cybercrime 

1. The Parties shall strengthen cooperation to prevent and combat high-technology, cyber- and electronic crimes and 
the distribution of illegal content, including terrorist content, via the internet, through exchanging information and 
practical experiences in compliance with their national legislation and international human rights obligations, within the 
limits of their responsibility. 

2. The Parties shall exchange information in the fields of the education and training of cybercrime investigators, the 
investigation of cybercrime and digital forensic science. 

3. The Parties shall promote the Budapest Convention on Cybercrime as the global standard against cybercrime at all 
appropriate levels. 
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Article 37 

Combating money laundering and the financing of terrorism 

1. The Parties reaffirm the need to cooperate on preventing the use of their financial systems to launder the proceeds 
of all criminal activities, including drug trafficking and corruption, and on combating the financing of terrorism. This 
cooperation extends to the recovery of assets or funds derived from criminal activities. 

2. The Parties shall exchange relevant information within the framework of their respective legislation and implement 
appropriate measures to combat money laundering and the financing of terrorism, in accordance with standards 
adopted by relevant international bodies active in this area, such as the Financial Action Task Force (FATF). 

Article 38 

Migration and Asylum 

1. The Parties agree to intensify dialogue and cooperation on migration, asylum, participation and diversity issues. 

2. Cooperation may include exchanging information on approaches to irregular immigration, people smuggling, 
trafficking in human beings, asylum, social and economic participation of migrants, border management, visas, 
biometrics and document security. 

3. The Parties agree to cooperate in order to prevent and control irregular immigration. To this end: 

(a)  Australia shall readmit any of its nationals irregularly present on the territory of a Member State, upon request by 
the latter without unnecessary formalities that cause undue delay; 

(b)  each Member State shall readmit any of its nationals irregularly present on the territory of Australia, upon request 
by the latter without unnecessary formalities that cause undue delay; and 

(c)  the Member States and Australia shall provide their nationals with appropriate identity documents for such 
purposes. 

4. The Parties shall, upon request of either Party, explore the possibility of concluding an agreement between 
Australia and the European Union on readmission. This will include consideration of appropriate arrangements for the 
readmission of third-country nationals and stateless persons. 

Article 39 

Consular protection 

1. Australia agrees that the diplomatic and consular authorities of any represented Member State may exercise 
consular protection (1) in Australia on behalf of other Member States which do not have accessible permanent represen
tation in Australia. 

2. The Union and the Member States agree that the diplomatic and consular authorities of Australia may exercise 
consular protection on behalf of a third country and that third countries may exercise consular protection on behalf of 
Australia in the Union in places where Australia or the third country concerned do not have accessible permanent 
representation. 

3. Paragraphs 1 and 2 are intended to dispense with any requirements for notification or consent which might 
otherwise apply. 

4. The Parties agree to facilitate a dialogue on consular affairs between their respective competent authorities. 
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Article 40 

Protection of personal data 

1. The Parties agree to cooperate with a view to ensuring that levels of protection of personal data are consistent 
with relevant international standards, including the OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder 
Flows of Personal Data. 

2. Cooperation on protection of personal data may include, inter alia, the exchange of information and expertise. It 
may also include cooperation between regulatory counterparts in bodies such as the OECD's Working Party on 
Information Security and Privacy and the Global Privacy Enforcement Network. 

TITLE VI 

COOPERATION IN THE AREAS OF RESEARCH, INNOVATION AND THE INFORMATION SOCIETY 

Article 41 

Science, research and innovation 

1. The Parties agree to enhance their cooperation in the areas of science, research and innovation in support of, or 
complementary to, the Agreement relating to scientific and technical cooperation between the European Community 
and Australia. 

2. Enhanced cooperation shall seek to, inter alia: 

(a)  address key shared societal challenges for Australia and the Union as reviewed and agreed by the Joint Science and 
Technology Cooperation Committee established under Article 5 of the Agreement relating to scientific and technical 
cooperation between the European Community and Australia; 

(b)  include a range of public- and private-sector innovation actors, including SMEs, to facilitate the exploitation of 
collaborative research results and the achievement of mutually beneficial commercial and/or broader societal 
outcomes; 

(c)  further strengthen the scope for Australian and Union researchers to take advantage of the opportunities provided 
by the research and innovation programmes of each Party, including through: 

(i)  comprehensive information on programmes and participation opportunities; 

(ii)  timely information on emerging strategic priorities; 

(iii)  exploring the scope for using and strengthening collaboration mechanisms such as twinning, joint calls and 
coordinated calls; and 

(d) explore the scope for Australia and the Union to work together to initiate and participate in wider regional and inter
national research and innovation collaboration. 

3. The Parties shall, in accordance with their respective laws and regulations, encourage the participation of the 
private and public sectors and civil society within their own territory in activities to enhance cooperation. 

4. Enhanced cooperation shall focus on all areas of civil research and innovation, including but not limited to: 

(a)  addressing societal challenges in areas of mutual interest and enhancing key enabling technologies, including space 
science; 

(b)  research infrastructure, including e-infrastructures, and the exchange of information on matters such as access, 
management, funding and prioritisation of research infrastructures; and 

(c)  strengthening researcher mobility between Australia and the Union. 
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Article 42 

Information society 

1. Recognising that information and communication technologies are key elements of modern life and are of vital 
importance to economic and social development, the Parties agree to exchange views on their respective policies in this 
field. 

2. Cooperation in this area may focus on, inter alia: 

(a)  exchanging views on the different aspects of the information society, in particular electronic communications 
policies and regulation, including universal service, licensing and general authorisations, protection of privacy and 
personal data, e-government and open government, internet security and the independence and efficiency of 
regulatory authorities; 

(b)  interconnection and interoperability of research networks, computing and scientific data infrastructures and services, 
including in a regional context; 

(c)  standardisation, certification and dissemination of new information and communication technologies; 

(d)  security, trust and privacy aspects of information and communication technologies and services, including 
promotion of online safety, combating misuses of information technology and all forms of electronic media and 
sharing of information; and 

(e)  exchanging views on measures to address the issue of international mobile roaming costs, including as a behind-the- 
border barrier to trade. 

TITLE VII 

COOPERATION IN THE AREA OF EDUCATION AND CULTURE 

Article 43 

Education, training and youth 

1. The Parties acknowledge the crucial contribution of education and training to the creation of quality jobs and 
sustainable growth for knowledge-based economies, and recognise that they have a common interest in cooperating in 
education, training and on related youth issues. 

2. In accordance with their mutual interests and the aims of their policies on education, the Parties undertake to 
continue the EU-Australia dialogue on education and training policies and to support appropriate cooperative activities 
in the field of education, training and youth. This cooperation concerns all education sectors and may take the form of, 
inter alia: 

(a)  mobility of individuals through the promotion and facilitation of exchange of students, academic and administrative 
staff of tertiary education institutions, teachers and youth workers; 

(b)  joint cooperation projects between education and training institutions in the Union and Australia, with a view to 
promoting curriculum development, joint study programmes and degrees and teacher and student mobility; 

(c)  institutional cooperation, linkages and partnerships with a view to promoting exchange of experience and know- 
how, and effective links between education, research and innovation; and 

(d)  support for policy reform through dialogue, studies, conferences, seminars, working groups, benchmarking exercises 
and exchange of information and good practice, particularly in view of the Bologna and Copenhagen processes and 
Union transparency tools. 
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Article 44 

Cultural, audiovisual and media cooperation 

1. The Parties agree to promote closer cooperation in the cultural and creative sectors, in order to enhance, inter alia, 
mutual understanding and knowledge of their respective cultures. 

2. The Parties shall endeavour to take appropriate measures to promote cultural exchanges and carry out joint 
initiatives in various cultural areas, using available cooperation instruments and frameworks. 

3. The Parties shall endeavour to promote the mobility of culture professionals and works of art between Australia 
and the Union and its Member States. 

4. The Parties shall encourage intercultural dialogue between civil society organisations as well as individuals from the 
Parties. 

5. The Parties agree to cooperate, notably through policy dialogue, in relevant international fora, in particular the 
United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO), in order to pursue common objectives and to 
foster cultural diversity, including through implementation of the UNESCO Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. 

6. The Parties shall encourage, support and facilitate exchanges, cooperation and dialogue between institutions and 
professionals in the audiovisual and media fields. 

7. The Parties agree to support cultural cooperation within the framework of the ASEM, in particular through the 
activities of the Asia-Europe Foundation (‘ASEF’). 

TITLE VIII 

COOPERATION IN THE AREA OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ENERGY AND TRANSPORT 

Article 45 

Environment and natural resources 

1. The Parties agree on the need to protect, conserve and sustainably manage natural resources and biological 
diversity, as a basis for the development of current and future generations. 

2. The Parties shall strengthen their cooperation on protection of the environment and on mainstreaming environ
mental considerations in all sectors of cooperation, including in an international and regional context, particularly as 
regards: 

(a)  maintaining a high-level dialogue on environmental issues; 

(b)  participation in and implementation of multilateral environment agreements and, where appropriate, forging 
common ground between the Parties on environmental issues, including through engagement in multilateral fora; 

(c)  promoting and encouraging access to and sustainable use of genetic resources in accordance with national legislation 
and the international treaties applicable in this area which the Parties have ratified or acceded to; and 

(d)  fostering exchange of information, technical expertise and environmental practices in areas such as: 

(i)  the implementation and enforcement of environmental legislation; 

(ii)  resource efficiency and sustainable consumption and production; 

(iii)  conservation and sustainable use of biodiversity; 

(iv)  chemicals and waste management; 

(v)  water policy; and 

(vi)  coastal and marine environment conservation and pollution and degradation control. 
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Article 46 

Climate change 

1. The Parties recognise the common global threat of climate change and the need for all countries to take action to 
cut emissions in order to stabilise greenhouse-gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent 
dangerous anthropogenic interference with the climate system. Within the scope of their respective competences, and 
without prejudice to discussions in other fora, such as the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
the Parties shall enhance cooperation in this field. Such cooperation shall aim at but not be limited to: 

(a)  combating climate change with the overall goal of a stabilisation of atmospheric greenhouse gas concentrations, 
taking into account the latest scientific information and the need for a transition to low emission economies while 
continuing sustainable economic growth through nationally appropriate mitigation and adaptation actions; 

(b)  exchanging expertise and information regarding the design, implementation and evolution of their respective 
domestic mitigation policies and approaches, including market-based mechanisms where relevant; 

(c)  exchanging expertise and information on public and private sector financing instruments for climate action; 

(d)  collaborating on low emission technology research, development, diffusion, deployment and transfer in order to 
mitigate greenhouse gas emissions, and advocating the efficient use of resources, while maintaining economic 
growth; 

(e)  exchanging experience, expertise and best practices, where appropriate, in monitoring and analysing the effects of 
greenhouse gases and developing mitigation and adaptation programmes and low emission strategies; 

(f)  supporting, where appropriate, mitigation and adaptation action by developing countries; 

(g)  working together to achieve a robust and legally binding international climate agreement applicable to all countries. 

2. To these ends, the Parties agree to maintain regular dialogue and cooperation at political, policy and technical 
levels, both bilaterally and in relevant plurilateral and multilateral fora. 

Article 47 

Civil protection 

The Parties recognise the need to minimise the impact of natural and man-made disasters. The Parties affirm their 
common commitment to promoting prevention, mitigation, preparedness and response measures in order to increase 
the resilience of society and infrastructure, and to cooperating as appropriate, at bilateral and multilateral political levels 
to progress towards such objectives. 

Article 48 

Energy 

The Parties recognise the importance of the energy sector and the role of a well-functioning market in energy to 
sustainable development, economic growth, contributing to the attainment of internationally agreed development goals 
and cooperating to address global environmental and climate challenges, and shall endeavour, within the scope of their 
respective competences, to enhance cooperation in this field with a view to: 

(a)  developing policies to increase energy security; 

(b)  promoting global energy trade and investment; 

(c)  improving competitiveness; 

(d)  improving the functioning of global energy markets; 
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(e)  exchanging information and policy experiences through existing multilateral energy fora; 

(f)  promoting the development and uptake of clean, diverse, cost-effective and sustainable energy technologies, 
including renewable and low emission energy technologies; 

(g)  achieving rational use of energy with contributions from both supply and demand sides by promoting energy 
efficiency in energy production, transportation, distribution and end-use; and 

(h)  sharing best practices in energy exploration and production. 

Article 49 

Transport 

1. The Parties shall endeavour to cooperate in all relevant areas of transport policy, including integrated transport 
policy, with a view to improving the movement of goods and passengers, promoting maritime and aviation safety and 
security and environmental protection and increasing the efficiency of their transport systems. 

2. Cooperation between the parties in this area shall aim to promote: 

(a)  exchanges of information on their respective transport policies and practices, including timely advice of proposed 
changes to regulatory regimes affecting their respective transport sectors; 

(b) strengthening of aviation relations between Australia and the Union, enhancing market access and investment oppor
tunities and broadening and deepening regulatory cooperation in aviation safety, security and economic regulation 
of the air transport industry, with a view to supporting regulatory convergence and removal of obstacles to doing 
business, as well as cooperation on air traffic management; 

(c)  dialogue and cooperation towards the goals of unrestricted access to international maritime markets and trade based 
on fair competition on a commercial basis; 

(d)  dialogue and cooperation on environment-related transport issues; 

(e)  dialogue and cooperation toward the mutual recognition of driving licences; and 

(f)  cooperation within international transport fora. 

Article 50 

Agriculture and rural development 

1. The Parties agree to encourage cooperation in agriculture and rural development. 

2. Areas in which cooperative activities could be considered include, but are not limited to, agricultural and rural 
development policy, geographical indications, diversification and restructuring of agricultural sectors and sustainable 
agriculture. 

Article 51 

Sustainable forest management 

The Parties agree to foster cooperation, at the national and international level, on sustainable forest management and 
related policies and regulations, including measures to combat illegal logging and related trade, as well as the promotion 
of good forest governance. 
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Article 52 

Maritime affairs and fisheries 

1. The Parties shall strengthen dialogue and cooperation on issues of common interest in the areas of fisheries and 
maritime affairs. The Parties shall aim to promote long-term conservation and sustainable management of marine living 
resources, exchange information through regional fisheries management organisations (‘RFMOs’) and arrangements, and 
multilateral fora such as the Food and Agriculture Organization of the United Nations (‘FAO’), promote efforts to 
prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing (‘IUU fishing’), implement ecosystem-based 
management and promote research collaboration on marine and fisheries sustainability. 

2. The Parties shall cooperate to: 

(a)  encourage the development and implementation of, and compliance with, effective measures to ensure the long-term 
conservation and sustainable management of fishery resources under the competence of RFMOs or arrangements to 
which they are a party; 

(b)  ensure multilateral governance within the relevant RFMO of highly migratory fish stocks throughout their range; 

(c)  promote an integrated approach to maritime affairs at the international level; and 

(d)  undertake their best efforts to facilitate membership of RFMOs, as deemed appropriate, where one Party is a Member 
and the other a cooperating Party. 

3. The Parties shall hold a regular periodic dialogue in conjunction with other meetings at senior officials level in 
order to strengthen dialogue and cooperation as well as exchange information and experience on fisheries policy and 
maritime affairs. 

Article 53 

Employment and social affairs 

1. The Parties agree to enhance cooperation in the field of employment and social affairs, including in the context of 
globalisation and demographic change. Efforts shall be made in promoting cooperation and exchanges of information 
and experiences regarding employment and labour matters. Areas of cooperation may include exchanges on 
employment policy, regional and social cohesion, social integration, social security systems, industrial relations, lifelong 
skills development, youth employment, health and safety at the workplace, non-discrimination and equality, including 
gender equality, as well as corporate social responsibility and decent work. 

2. The Parties reaffirm the need to promote full and productive employment and decent work as a key element of 
sustainable development and poverty reduction. In this context, the Parties recall the International Labour Organization  
(‘ILO’) Declaration on Social Justice for a Fair Globalization. 

3. The Parties reaffirm their commitments to respecting, promoting and realising internationally recognised labour 
and social standards, as set out in the ILO Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work. 

4. The forms of cooperation may include, inter alia, specific programmes, projects and initiatives, as mutually agreed, 
as well as dialogue on topics of common interest at bilateral or multilateral level. 

Article 54 

Health 

The Parties agree to encourage mutual cooperation, information exchange and the sharing of policy experiences in the 
fields of health and effective management of cross-border health problems. 
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TITLE IХ 

INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

Article 55 

Other agreements or arrangements 

1. The Parties may complement this Agreement by concluding specific agreements or arrangements in any area of 
cooperation falling within its scope. Such specific agreements shall be an integral part of the overall bilateral relations as 
governed by this Agreement. 

2. This Agreement shall not affect or prejudice the interpretation, operation or application of other agreements 
between the Parties. In particular, the dispute settlement provisions of this Agreement shall not replace or affect in any 
way the dispute settlement provisions of other agreements between the Parties. 

3. The Parties recognise that a case of special urgency as defined in Article 57(7) could also serve as grounds for the 
suspension or termination of other agreements between the Parties. In such circumstances, the Parties shall defer to the 
dispute resolution, suspension and termination provisions of such other agreements to resolve any such dispute. 

Article 56 

Joint Committee 

1. The Parties hereby establish a Joint Committee consisting of representatives of the Parties. 

2. Consultations shall be held in the Joint Committee to facilitate the implementation and to further the general aims 
of this Agreement, as well as to maintain overall coherence in EU-Australia relations. 

3. The Joint Committee shall: 

(a)  promote the effective implementation of this Agreement; 

(b)  monitor the development of the comprehensive bilateral relationship, including agreements, between the Parties; 

(c)  request, as appropriate, information from committees or other bodies established under other agreements between 
the Parties and consider any reports submitted by them; 

(d)  exchange views and make suggestions on any issues of common interest, including future actions and the resources 
available to carry them out; 

(e)  set priorities and, as appropriate, determine next steps or plans of action in relation to the purpose of this 
Agreement; 

(f)  seek appropriate methods of forestalling problems which might arise in areas covered by this Agreement; 

(g)  endeavour to resolve any dispute arising in the application or interpretation of this Agreement in accordance with 
Article 57; 

(h)  examine the information presented by a Party in accordance with Article 57; and 

(i)  adopt decisions, where appropriate, to give effect to specific aspects of this Agreement. 

4. The Joint Committee shall operate by consensus. It shall adopt its rules of procedure. It may set up sub-committees 
and working groups to deal with specific issues. 

5. The Joint Committee shall normally meet once a year in the Union and Australia alternately. Special meetings of 
the Joint Committee shall be held at the request of either Party. The Joint Committee shall be co-chaired by both Parties. 
It shall normally meet at the level of senior officials but may meet at ministerial level. The Joint Committee may also 
operate by video or telephone contact and exchange of information by email. 
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Article 57 

Modalities for implementation and dispute settlement 

1. In the spirit of mutual respect and cooperation embodied by this Agreement, the Parties shall take any general or 
specific measures required to fulfil their obligations under the Agreement. 

2. The Parties agree to consult as quickly as possible, upon request by either Party, concerning matters of difference 
which may arise in the implementation of this Agreement. If there is a divergence of view in the application or interpre
tation of this Agreement, either Party may refer the matter to the Joint Committee. The Parties shall present all 
information required for a thorough examination of the issue to the Joint Committee, with a view to resolving 
differences in a timely and amicable manner. 

3. In a case of special urgency, either Party shall immediately refer the matter to the Joint Committee and present all 
the information required for a thorough examination of the situation, with a view to seeking a timely and mutually 
acceptable resolution. Should the Joint Committee at the level of senior officials be unable to resolve the situation within 
a period of up to 15 days from the commencement of consultations and no later than 30 days from the date of the 
referral of the matter to the Joint Committee, the matter shall be submitted to ministers for urgent consideration for 
a further period of 15 days. 

4. In the unlikely and unexpected event that no mutually acceptable solution has been found after 15 days from the 
commencement of consultations at the ministerial level and no later than 45 days from the date of the referral of the 
matter to the Joint Committee, either Party may decide to take appropriate measures with regard to this Agreement, 
including the suspension of its provisions or its termination. The Parties recognise that a case of special urgency may 
also serve as grounds for taking appropriate measures outside this Agreement, in accordance with the rights and 
obligations of the Parties under other agreements between the Parties or under general international law. In the Union, 
the decision to suspend would entail unanimity. In Australia, the decision to suspend would be taken by the 
Government of Australia in accordance with its laws and regulations. 

5. The Parties agree that any decision to take appropriate measures in accordance with paragraph 4 must be duly 
substantiated. The decision shall be notified immediately to the other Party in writing. The Parties agree that any such 
measures must be proportionate and must be consistent with Article 55(2) as well as with the general principles of inter
national law. 

6. If any measure is taken in accordance with paragraph 4, it shall be revoked as soon as the reason for taking it has 
been removed. The Party invoking paragraph 4 shall keep under constant review the development of the situation which 
prompted the decision and shall withdraw the measures taken as soon as warranted. 

7. The Parties agree, for the purpose of the correct interpretation and practical application of this Agreement, that 
the term ‘case of special urgency’ means a particularly serious and substantial violation of the obligations described in 
Articles 2(2) and 6(2) of this Agreement by one of the Parties leading to a situation which requires an immediate 
reaction by the other. The Parties consider that a particularly serious and substantial violation of Article 2(2) or 
Article 6(2) would have to be of an exceptional sort that threatens international peace and security. 

8. In cases where a situation occurring in a third country could be considered equivalent in gravity and nature to 
a case of special urgency, the Parties shall endeavour to hold urgent consultations, at the request of either Party, to 
exchange views on the situation and consider possible responses. 

TITLE Х 

FINAL PROVISIONS 

Article 58 

Definitions 

For the purposes of this Agreement, the term ‘the Parties’ means the Union or its Member States, or the Union and its 
Member States, in accordance with their respective competences, on the one hand, and Australia, on the other. 
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Article 59 

Financial cooperation 

1. When implementing aid programmes in the context of their development cooperation policies, the Parties shall 
cooperate to prevent and fight irregularities, fraud, corruption or any other illegal activities to the detriment of the 
Parties' financial interests. 

2. For this purpose, the competent authorities of the Union and of Australia shall exchange information, including 
personal data, in accordance with their respective legislation in force, and, at the request of one of the Parties, shall 
conduct consultations. 

3. The European Anti-Fraud Office and the competent Australian authorities may agree on further cooperation in the 
field of anti-fraud, including the conclusion of operational arrangements. 

Article 60 

Disclosure of information 

1. The Parties shall give appropriate protection to information shared under this Agreement, consistent with the 
public interest in access to information. 

2. Nothing in this Agreement shall be construed as requiring the Parties to share information, or allow access to 
shared information, the disclosure of which would: 

(a)  cause prejudice to: 

(i)  public security; 

(ii)  intelligence, defence and military matters; 

(iii)  international relations; 

(iv)  financial, monetary or economic policy; 

(v)  privacy; or 

(vi)  legitimate commercial interests or business affairs; or 

(b)  be otherwise contrary to the public interest. 

3. In the event that information of the kind referred to in this Article is shared, the receiving Party shall only release 
or disclose such information with the consent of the other Party, or where it is necessary to comply with its legal 
obligations. 

4. Nothing in this Agreement is intended to derogate from the rights, obligations or commitments of the Parties 
under bilateral agreements or arrangements concerning classified information exchanged between the Parties. 

Article 61 

Entry into force, provisional application, duration and termination 

1. This Agreement shall enter into force thirty days after the date on which the Parties have notified each other of the 
completion of the legal procedures necessary for that purpose. 

2. Notwithstanding paragraph 1, Australia and the Union may provisionally apply mutually determined provisions of 
this Agreement pending its entry into force. Such provisional application shall commence thirty days after the date on 
which both Australia and the Union have notified each other of the completion of their respective internal procedures 
necessary for such provisional application. 
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3. This Agreement shall be valid indefinitely. Either Party may notify the other in writing of its intention to denounce 
this Agreement. The denunciation shall take effect six months after the notification. 

Article 62 

Notifications 

The notifications made in accordance with Article 61 shall be made to the General Secretariat of the Council of the 
European Union or to the Department of Foreign Affairs and Trade of Australia, or their successor organisations. 

Article 63 

Territorial application 

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaty on European Union and the Treaty 
on the Functioning of the European Union apply and under the conditions laid down in those Treaties, and, on the 
other hand, to the territory of Australia. 

Article 64 

Authentic texts 

This Agreement is drawn up in duplicate in the Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, 
French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, 
Slovenian, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic. 

Съставено в Манила на седми август две хиляди и седемнадесета година. 

Hecho en Manila el siete de agosto de dos mil diecisiete. 

V Manile dne sedmého srpna roku dva tisíce sedmnáct. 

Udfærdiget i Manilla den syvende august to tusind og sytten. 

Geschehen zu Manila am siebten August zweitausendsiebzehn. 

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta augustikuu seitsmendal päeval Manilas. 

Έγινε στη Μανίλα, στις επτά Αυγούστου δύο χιλιάδες δεκαεπτά. 

Done at Manila on the seventh day of August in the year two thousand and seventeen. 

Fait à Manille, le sept août deux mille dix-sept. 

Sastavljeno u Manili sedmog dana kolovoza dvije tisuće sedamnaeste godine. 

Fatto a Manila, addì sette agosto duemiladiciassette. 

Manilā, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada septītajā augustā. 

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų rugpjūčio septintą dieną Maniloje. 

Kelt Manilában, a kétezer-tizenhetedik év augusztus havának hetedik napján. 

Magħmul f'Manila fis-seba' jum ta' Awwissu fis-sena elfejn u sbatax. 

Gedaan te Manilla, zeven augustus tweeduizend zeventien. 

Sporządzono w Manili dnia siódmego sierpnia roku dwa tysiące siedemnastego. 

Feito em Manila, em sete de agosto de dois mil e dezassete. 

Întocmit la Manila la șapte august două mii șaptesprezece. 

V Manile sedemnásteho augusta dvetisíc sedemnásť. 

V Manili, dne sedmega avgusta leta dva tisoč sedemnajst. 

Tehty Manilassa seitsemäntenä päivänä elokuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista. 

Som skedde i Manila den sjunde augusti år tjugohundrasjutton. 
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Voor het Koninkrijk België 

Pour le Royaume de Belgique 

Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

За Република България 

Za Českou republiku 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 

For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Za Republiku Hrvatsku 

Per la Repubblica italiana 
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Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour la Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 

Għar-Repubblika ta' Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 
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Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa 

Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 
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För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

За Европейския съюз 

Рог la Unión Europea 

Za Evropskou unii 

For Den Europæiske Union 

Für die Europäische Union 

Euroopa Liidu nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

For the European Union 

Pour l'Union européenne 

Za Europsku uniju 

Per l'Unione europea 

Eiropas Savienības vārdā – 

Europos Sąjungos vardu 

Az Európai Unió részéről 

Għall-Unjoni Ewropea 

Voor de Europese Unie 

W imieniu Unii Europejskiej 

Pela União Europeia 

Pentru Uniunea Europeană 

Za Európsku úniu 

Za Evropsko unijo 

Euroopan unionin puolesta 

För Europeiska unionen 

For Australia 
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