
DECYZJA RADY 

z dnia 7 marca 2011 r. 

w sprawie zawarcia Protokołu między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów 
umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu 

złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii 

(2011/351/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 78 ust. 2 lit. e), w związku z art. 
218 ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy upoważnienia udzielonego Komisji w dniu 
27 lutego 2006 r., sfinalizowano negocjacje 
z Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu 
w sprawie Protokołu o przystąpieniu Księstwa Liechten
steinu do Umowy między Wspólnotą Europejską 
i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów 
i mechanizmów umożliwiających określanie państwa 
właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie 
azylu złożonego w państwie członkowskim lub 
w Szwajcarii (zwanego dalej „Protokołem”). 

(2) Zgodnie z decyzją Rady z dnia 28 lutego 2008 r. i z 
zastrzeżeniem zawarcia Protokołu w późniejszym 
terminie, Protokół został podpisany w imieniu Wspól
noty Europejskiej w dniu 28 lutego 2008 r. 

(3) W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony 
w dniu 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła 
Wspólnotę Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(4) Protokół powinien zostać zatwierdzony. 

(5) Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjed
noczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do prze
strzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załą
czonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, te państwa człon
kowskie uczestniczą w przyjęciu i stosowaniu niniejszej 
decyzji. 

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska 
Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania 
nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest 
nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej Protokół 
między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechten
steinu do Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiają
cych określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku 
o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub 
w Szwajcarii oraz załączone do niego deklaracje. 

Teksty Protokołu, aktu końcowego do niego oraz powiązanych 
deklaracji są dołączone do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby uprawnionej do złożenia w imieniu Unii 
dokumentu zatwierdzającego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 
Protokołu, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się posta
nowieniami Protokołu oraz do złożenia następującej deklaracji: 

„W następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony w dniu 
1 grudnia 2009 r., Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym i od tej daty wykonuje 
wszelkie prawa i obowiązki Wspólnoty Europejskiej. 
W związku z tym odniesienia w Protokole oraz w Umowie 
do »Wspólnoty Europejskiej« należy traktować, w stosownych 
przypadkach, jako odniesienia do »Unii Europejskiej«.” 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
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Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2011 r. 

W imieniu Rady 

CZOMBA S. 
Przewodniczący

PL L 160/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.6.2011


