
(Akty przyjęte na mocy Tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/631/WSiSW

z dnia 24 lipca 2006 r.

ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej
wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych

z walką z terroryzmem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając decyzję Rady 2005/211/WSiSW z dnia 24 lutego
2005 r. dotyczącą wprowadzenia kilku nowych funkcji do
Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych
z walką z terroryzmem (1), w szczególności jej art. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 4 decyzji 2005/211/WSiSW określa, że
niektóre przepisy art. 1 tej decyzji stają się skuteczne
od daty ustalonej przez Radę, gdy tylko spełnione
zostaną niezbędne warunki wstępne, oraz że Rada
może ustalić różne daty dotyczące daty rozpoczęcia
stosowania tych przepisów.

(2) Warunki wstępne, o których mowa we wspomnianym
art. 2 ust. 4, zostały spełnione w odniesieniu do
art. 1 ust. 9 (nowe art. 101A i 101B) decyzji
2005/211/WSiSW.

(3) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi
rozwinięcie postanowień dorobku Schengen w rozu-
mieniu umowy podpisanej między Unią Europejską,
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we
wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku
Schengen, które objęte są obszarem, o którym mowa
w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stoso-
wania Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej
i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego
włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie,

stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2) w związku
z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/849/WE (3) i art. 4
ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE (4), obie z dnia
25 października 2004 r., w sprawie podpisania
w imieniu Unii Europejskiej i podpisania w imieniu
Wspólnoty Europejskiej oraz tymczasowego stosowania
niektórych postanowień tej umowy z Konfederacją
Szwajcarską,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 1 ust. 9 (nowe art. 101A i 101B) decyzji
2005/211/WSiSW stosuje się od dnia 1 października 2006 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2006 r.

W imieniu Rady
K. RAJAMÄKI

Przewodniczący
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