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IV
(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA RADY
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty, Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej
strony, a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu, z drugiej strony, w sprawie
warunków uczestnictwa tych państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej
(2010/491/WE)
niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie dorobku Schengen
w ramach postanowień tytułu IV części trzeciej Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, zgodnie z art. 5
wspomnianego Protokołu, Dania podejmuje w okresie
sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej decyzji
decyzję, czy wdraża ją do swojego prawa krajowego.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 62 ust. 2 lit. a) oraz art. 66
w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,
uwzględniając wniosek Komisji,
(5)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Zjednoczo
nego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE
z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczo
nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów
dorobku Schengen (2). Zjednoczone Królestwo nie uczest
niczy w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią
związane ani jej nie stosuje.

(6)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku
Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia
28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii
o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów
dorobku Schengen (3). Irlandia nie uczestniczy
w związku z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związana
ani jej nie stosuje,

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

(4)

Artykuł 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 2007/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustana
wiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą
Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człon
przewiduje,
że
kowskich
Unii
Europejskiej (1)
w działaniach Agencji uczestniczą kraje włączone we
wdrażanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen.
Zasady ich uczestnictwa mają zostać określone
w dalszych porozumieniach, które mają być zawarte
między Wspólnotą a tymi krajami.
Po udzieleniu Komisji upoważnienia w dniu 11 marca
2008 r. przeprowadzono i zakończono negocjacje
z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu
dotyczące porozumienia w sprawie warunków uczest
nictwa tych dwóch państw w działaniach Europejskiej
Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii.
Porozumienie, które zostało parafowane w dniu
19 stycznia 2009 r., powinno zostać podpisane,
z
zastrzeżeniem
możliwości
jego
zawarcia
w późniejszym terminie, a dołączone wspólne deklaracje
powinny zostać zatwierdzone.
Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu niniejszej decyzji
i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. Ponieważ

(1) Dz.U. L 349 z 25.11.2004, s. 1.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie
Porozumienia między Wspólnotą Europejską, z jednej strony,
a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu,
z drugiej strony, w sprawie warunków uczestnictwa tych
państw w działaniach Europejskiej Agencji Zarządzania Współ
pracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Człon
kowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia tego
porozumienia.
(2) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.
(3) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.
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Artykuł 2
Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do
podpisania porozumienia w imieniu Wspólnoty, z zastrzeżeniem jego zawarcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.
W imieniu Rady
C. BILDT

Przewodniczący
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