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(2009/C 1/01)

1. WPROWADZENIE

1. Dnia 14 maja 2008 r. Rada przyjęła decyzję 2008/381/WE w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci
Migracyjnej (ESM). Zgodnie z art. 1 Protokołu w sprawie stanowiska Irlandii, Irlandia nie uczestniczyła w
przyjęciu wyżej wymienionej decyzji.

2. Jednakże na mocy art. 4 wspomnianego Protokołu, Irlandia „może, w każdym czasie po przyjęciu środka
przez Radę, stosownie do tytułu IV (dawny tytuł IIIa) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
notyfikować Radzie i Komisji swój zamiar przyjęcia tego środka. W tym przypadku procedura przewi-
dziana w artykule 11a (dawny artykuł 5a ustęp 3) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stosuje
się z uwzględnieniem niezbędnych zmian”.

3. Irlandia pisemnie powiadomiła Radę i Komisję, o swoim zamiarze przyjęcia decyzji 2008/381/WE.

4. Zgodnie z art. 11a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską „każde państwo członkowskie, które
pragnie uczestniczyć we wzmocnionej współpracy ustanowionej na mocy artykułu 11, notyfikuje swój
zamiar Radzie i Komisji, która przedkłada Radzie opinię w terminie trzech miesięcy od otrzymania tej
notyfikacji. W terminie czterech miesięcy od otrzymania tej notyfikacji Komisja podejmuje decyzję w tej
sprawie oraz o przepisach szczególnych, które może uznać za niezbędne”.

5. Zgodnie z warunkami określonymi we wspomnianym artykule Komisja przekazuje Radzie następującą
opinię.

2. OPINIA

Komisja z zadowoleniem przyjmuje wniosek Irlandii o przyjęcie decyzji 2008/381/WE, która jest kluczo-
wym elementem wspólnotowej polityki azylowej i migracyjnej i w związku z tym wydaje pozytywną opinię
w sprawie uczestnictwa Irlandii w tej decyzji.

Komisja zwraca uwagę, iż Irlandia nadal jest zdecydowanym zwolennikiem ESM i bierze aktywny udział w
jej rozwoju i działalności. Komisja uważa, że należy jak najszybciej docenić to zaangażowanie, ponieważ
leży to również w ogólnym interesie Unii Europejskiej.
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Komisja jest zatem zdania, że w ramach szczególnych ustaleń, wyżej wymieniona decyzja powinna zacząć
obowiązywać dla Irlandii w dniu zgłoszenia przez to państwo jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT

Wiceprzewodniczący
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