
PROTOKÓŁ 

między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu 
o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy pomiędzy 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 

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA 

oraz 

KONFEDERACJA SZWAJCARSKA 

i 

KSIĘSTWO LIECHTENSTEINU, 

zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, 

UWZGLĘDNIAJĄC Umowę pomiędzy Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącą kryteriów 
i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożo
nego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii, podpisaną w dniu 26 października 2004 r. ( 1 ) (zwaną dalej „umową 
między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią”), 

PRZYPOMINAJĄC, że jej art. 15 przewiduje możliwość przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do umowy między Wspól
notą Europejską i Konfederacją Szwajcarską na mocy protokołu, 

UWZGLĘDNIAJĄC położenie geograficzne Księstwa Liechtensteinu, 

UWZGLĘDNIAJĄC pragnienie przystąpienia do prawodawstwa Wspólnoty obejmującego rozporządzenia dublińskie 
i Eurodac (zwane dalej „dorobkiem Dublin/Eurodac”), wyrażone przez Księstwo Liechtensteinu, 

MAJĄC NA UWADZE, że Wspólnota Europejska zawarła w dniu 19 stycznia 2001 r. umowę z Republiką Islandii 
i Królestwem Norwegii dotyczącą kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku 
o azyl złożonego w państwie członkowskim, w Islandii lub Norwegii na podstawie konwencji dublińskiej ( 2 ), 

MAJĄC NA UWADZE, że pożądane jest, aby Księstwo Liechtensteinu zostało włączone na takich samych zasadach jak 
Islandia, Norwegia i Szwajcaria we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Dublin/Eurodac, 

MAJĄC NA UWADZE, że między Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu powinien 
zostać zawarty protokół określający prawa i obowiązki Liechtensteinu podobne do tych, jakie zostały uzgodnione między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Islandią i Norwegią oraz Szwajcarią, z drugiej strony, 

MAJĄC NA UWADZE, że postanowienia tytułu VI Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz akty przyjęte na 
podstawie tego tytułu nie mają zastosowania do Królestwa Danii zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii, 
załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przy czym Konfederacja 
Szwajcarska i Księstwo Liechtensteinu, z jednej strony, i Dania, z drugiej strony, powinny mieć możliwość stosowania 
w ich wzajemnych stosunkach przepisów materialno-prawnych wynikających z umowy między Wspólnotą Europejską 
i Szwajcarią, zgodnie z jej art. 11 ust. 1, 

MAJĄC NA UWADZE konieczność zapewnienia stosowania dorobku Dublin/Eurodac przez państwa, które Wspólnota 
Europejska włączyła we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój tego dorobku, również we wzajemnych stosunkach,
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( 1 ) Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52. 
( 2 ) Dz.U. L 93 z 3.4.2001, s. 38.



MAJĄC NA UWADZE, że właściwe funkcjonowanie dorobku Dublin/Eurodac wymaga jednoczesnego stosowania niniej
szego protokołu oraz umów między różnymi stronami włączonymi we wprowadzanie w życie i rozwijanie dorobku 
Dublin/Eurodac lub uczestniczącymi w jego wprowadzaniu w życie i rozwijaniu, regulujących ich wzajemne stosunki, 

MAJĄC NA UWADZE, że Księstwo Liechtensteinu musi stosować dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych ( 1 ), tak jak stosują ją państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdy przetwarzają 
dane do celów niniejszego protokołu, 

UWZGLĘDNIAJĄC protokół o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą 
Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso
wanie i rozwój dorobku Schengen ( 2 ), 

MAJĄC NA UWADZE związek między dorobkiem wspólnotowym dotyczącym ustanawiania kryteriów i mechanizmów 
określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w jednym z państw członkow
skich oraz tworzenia systemu „Eurodac” i dorobku Schengen, 

MAJĄC NA UWADZE, że związek ten wymaga jednoczesnego stosowania dorobku Schengen oraz dorobku wspólnoto
wego dotyczącego ustanawiania kryteriów i mechanizmów określania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie 
wniosku o azyl złożonego w jednym z państw członkowskich oraz tworzenia systemu „Eurodac”, 

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 1 

1. Zgodnie z art. 15 Umowy pomiędzy Wspólnotą Euro
pejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów 
i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właści
wego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego 
w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (zwanej dalej 
„umową między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią”), Księstwo 
Liechtensteinu (zwane dalej „Liechtensteinem”) przystępuje do 
tej umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym 
protokole. 

2. Niniejszy protokół skutkuje powstaniem wzajemnych 
praw i obowiązków między Umawiającymi się Stronami, 
zgodnie z zasadami i procedurami w nim określonymi. 

Artykuł 2 

1. Liechtenstein wprowadza w życie przepisy: 

— rozporządzenia dublińskiego ( 3 ), 

— rozporządzenia Eurodac ( 4 ), 

— rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia 
Eurodac ( 5 ), i 

— rozporządzenia wykonawczego do rozporządzenia dubliń
skiego ( 6 ), 

i stosuje je w swoich stosunkach z państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej i ze Szwajcarią. 

2. Liechtenstein przyjmuje, wprowadza w życie i stosuje 
również przepisy i środki przyjęte przez Wspólnotę Europejską 
zmieniające lub rozwijające przepisy, o których mowa w ust. 1, 
oraz decyzje przyjęte zgodnie z procedurami określonymi 
w tych przepisach, bez uszczerbku dla art. 5. 

3. Do celów określonych w ust. 1 i 2 uznaje się, że 
wszelkie odniesienia do „państw członkowskich” zawarte 
w postanowieniach, o których mowa w ust. 1, obejmują Liech
tenstein. 

Artykuł 3 

Prawa i obowiązki określone w art. 2, art. 3 ust. 1–4, art. 5–7, 
art. 8 ust. 1 akapit drugi oraz art. 8 ust. 2, art. 9–11 umowy 
między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią stosuje się mutatis 
mutandis do Liechtensteinu.
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( 1 ) Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31. 
( 2 ) Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. 

ustanawiające kryteria i mechanizmy określania państwa członkow
skiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego 
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trze
ciego (Dz.U. L 50 z 25.2.2003, s. 1). 

( 4 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1560/2003 z dnia 2 września 
2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria 
i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o azyl, złożonego w jednym z państw 
członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz.U. L 222 
z 5.9.2003, s. 3). 

( 5 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 
2000 r. dotyczące ustanowienia systemu Eurodac do porównywania 
odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dubliń
skiej mającego ułatwiać określenie umawiającej się strony odpowie
dzialnej za rozpatrzenie wniosku o azyl zgodnie z konwencją 
dublińską. (Dz.U. L 316 z 15.12.2000, s. 1). 

( 6 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 407/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. 
ustanawiające niektóre zasady wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 2725/2000 dotyczącego ustanowienia systemu „Eurodac” do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania 
konwencji dublińskiej (Dz.U. L 62, 5.3.2002, s. 1).



Artykuł 4 

Zgodnie z art. 3 umowy między Wspólnotą Europejską 
i Szwajcarią przedstawiciel rządu Liechtensteinu staje się człon
kiem Wspólnego Komitetu. 

Przewodnictwo we Wspólnym Komitecie jest sprawowane prze
miennie przez okres sześciu miesięcy odpowiednio przez przed
stawiciela Komisji Wspólnot Europejskich (zwanej dalej 
„Komisją”) i odpowiednio rządu Liechtensteinu lub Szwajcarii. 

Artykuł 5 

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, jeśli Rada Unii Euro
pejskiej (zwana dalej „Radą”) przyjmuje akty lub środki zmie
niające lub uzupełniające postanowienia art. 2 i jeśli akty lub 
środki są przyjmowane zgodnie z procedurami przewidzianymi 
w tych postanowieniach, te akty lub środki są stosowane jedno
cześnie przez państwa członkowskie i Liechtenstein, chyba że 
odrębne przepisy wyraźnie stanowią inaczej. 

2. Komisja bezzwłocznie powiadamia Liechtenstein 
o przyjęciu aktów i środków, o których mowa w ust. 1. Liech
tenstein podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia ich treści oraz 
ich wdrożenia do wewnętrznego porządku prawnego. Następnie 
w terminie 30 dni od przyjęcia danych aktów lub środków 
notyfikuje o swojej decyzji Komisję. 

3. Jeśli treść powyższych aktów lub środków może stać się 
wiążąca dla Liechtensteinu dopiero po spełnieniu wymogów 
konstytucyjnych, Liechtenstein informuje o tym Komisję 
w momencie notyfikacji. Liechtenstein bezzwłocznie i na piśmie 
informuje Radę i Komisję o spełnieniu wszystkich wymogów 
konstytucyjnych. W przypadku gdy referendum nie jest wyma
gane, notyfikacja ma miejsce najpóźniej 30 dni po upływie 
terminu przeprowadzenia referendum. Jeśli referendum jest 
wymagane, Liechtensteinowi przysługuje nieprzekraczalny 
termin 18 miesięcy od daty notyfikacji Komisji na dokonanie 
notyfikacji. Od daty ustalonej dla wejścia w życie aktu lub 
środka dotyczącego Liechtensteinu i do czasu złożenia notyfi
kacji o spełnieniu wymogów konstytucyjnych, w miarę możli
wości Liechtenstein stosuje na zasadach tymczasowych dany akt 
lub środek. 

4. Jeśli Liechtenstein nie może stosować na zasadach tymcza
sowych danego aktu lub środka, a ten stan rzeczy powoduje 
trudności zakłócające działanie w ramach współpracy 
w dziedzinie Dublin/Eurodac, sytuację bada Wspólny Komitet. 
Wspólnota Europejska może podjąć względem Liechtensteinu 
środki proporcjonalne i odpowiednie dla zapewnienia sprawnej 
współpracy w ramach Dublin/Eurodac. 

5. Przyjęcie przez Liechtenstein aktów i środków, o których 
mowa w ust. 1, powoduje powstanie praw i obowiązków 
między Liechtensteinem, Szwajcarią i państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej. 

6. Niniejszy protokół ulega zawieszeniu jeśli: 

a) Liechtenstein dokona notyfikacji o swojej decyzji 
o odrzuceniu treści aktu lub środka, o którym mowa 
w ust. 1 i do którego zastosowano procedury przewidziane 
w niniejszym protokole, lub 

b) Liechtenstein nie dokona notyfikacji w terminie 30 dni, 
o którym mowa w ust. 2, lub 

c) Liechtenstein nie dokona notyfikacji najpóźniej 30 dni po 
upływie terminu przeprowadzenia referendum lub, 
w przypadku referendum, w terminie 18 miesięcy, 
o którym mowa w ust. 3, lub nie zapewni tymczasowego 
stosowania, o czym mowa w tym samym ustępie, od daty 
ustalonej dla wejścia w życie danego aktu lub środka, 

7. Wspólny Komitet bada kwestię, która spowodowała 
zawieszenie protokołu, i podejmuje kroki w celu zaradzenia 
przyczynom odrzucenia lub nieratyfikowania aktu lub środka 
w terminie 90 dni. Po zbadaniu wszystkich innych możliwości 
oraz w celu utrzymania właściwego funkcjonowania protokołu, 
w tym możliwości stwierdzenia równorzędności przepisów 
ustawowych i wykonawczych Umawiających się Stron, może 
zdecydować w trybie jednomyślnym o przywróceniu niniej
szego protokołu. Jeśli natomiast po 90 dniach niniejszy 
protokół jest wciąż zawieszony, uznaje się go za rozwiązany. 

Artykuł 6 

Liechtenstein wpłaca do budżetu ogólnego Wspólnot Europej
skich składkę przeznaczoną na koszty administracyjne 
i operacyjne związane z założeniem i funkcjonowaniem 
centralnej jednostki Eurodac, wynoszącą 0,071 % początkowej 
kwoty referencyjnej w wysokości 11 675 000 EUR, 
a począwszy od roku budżetowego 2004 – składkę roczną 
wynoszącą 0,071 % odpowiednich środków budżetowych dla 
danego roku budżetowego. 

Artykuł 7 

Niniejszy protokół nie ma wpływu na umowy między Liechten
steinem i Szwajcarią, o ile są one zgodne z niniejszym proto
kołem. W przypadku niezgodności takich umów pierwszeństwo 
mają postanowienia protokołu.
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Artykuł 8 

1. Niniejszy protokół podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu 
przez Umawiające się Strony. Dokumenty ratyfikacyjne 
i zatwierdzające są składane u Sekretarza Generalnego Rady, 
który jest ich depozytariuszem. 

2. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia 
miesiąca, który następuje po zawiadomieniu Umawiających się 
Stron przez depozytariusza o złożeniu ostatniego dokumentu 
ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego. 

3. Artykuły 1, 4 i art. 5 ust. 2 zdanie pierwsze niniejszego 
protokołu, a także prawa i obowiązki określone w art. 2, art. 3 
ust. 1–4 umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią, 
obowiązują Liechtenstein tymczasowo od daty podpisania 
niniejszego protokołu. 

Artykuł 9 

W przypadku aktów i środków przyjętych po podpisaniu niniej
szego protokołu, ale przed jego wejściem w życie, termin 30 
dni, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ostatnie zdanie, zaczyna 
biec od daty wejścia w życie niniejszego protokołu. 

Artykuł 10 

1. Niniejszy protokół stosuje się wyłącznie wtedy, gdy 
umowy, które mają być zawarte przez Liechtenstein, 
o których mowa w art. 11 umowy między Wspólnotą Euro
pejską i Szwajcarią, zostały również wdrożone. 

2. Ponadto niniejszy protokół stosuje się wyłącznie wtedy, 
gdy zacznie obowiązywać również Protokół między Unią Euro
pejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską 
i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechten
steinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą 

Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia 
Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stoso
wanie i rozwój dorobku Schengen. 

Artykuł 11 

1. Niniejszy protokół może zostać wypowiedziany przez 
każdą Umawiającą się Stronę. O wypowiedzeniu zawiadamia 
się depozytariusza i staje się ono skuteczne sześć miesięcy po 
notyfikacji. 

2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego protokołu albo 
umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią przez 
Szwajcarię lub wypowiedzenia Szwajcarii umowy między 
Wspólnotą Europejską i Szwajcarią, umowa między Wspólnotą 
Europejską i Szwajcarią oraz niniejszy protokół nadal obowią
zują w stosunkach między Wspólnotą Europejską, z jednej 
strony, a Liechtensteinem, z drugiej strony. 

3. Niniejszy protokół uważa się za rozwiązany, jeśli Liech
tenstein rozwiąże jedną z zawartych przez siebie umów, 
o których mowa w art. 11 umowy między Wspólnotą Euro
pejską i Szwajcarią, lub protokół, o którym mowa w art. 10 
ust. 2. 

Artykuł 12 

Niniejszy protokół sporządzono w trzech egzemplarzach 
w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estoń
skim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, 
łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, 
portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, 
węgierskim, włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest na 
równi autentyczny. 

NA DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy złożyli 
swoje podpisy.
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Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година. 

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho. 

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm. 

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte. 

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht. 

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ. 

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight. 

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit. 

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto. 

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī. 

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján. 

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja. 

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht. 

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego. 

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito. 

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt. 

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem. 

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem. 

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan. 

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.
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За Европейската общност 
Por la Comunidad Europea 

Za Evropské společenství 
For Det Europæiske Fællesskab 

Für die Europäische Gemeinschaft 
Euroopa Ühenduse nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
For the European Community 

Pour la Communauté européenne 
Per la Comunità europea 
Eiropas Kopienas vārdā 

Europos bendrijos vārdā 
az Európai Közösség részéről 

Għall-Komunità Ewropea 
Voor de Europese Gemeenschap 

W imieniu Wspólnoty Europejskiej 
Pela Comunidade Europeia 

Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvo 

Za Evropsko skupnost 
Euroopan yhteisön puolesta 

På Europeiska gemenskapens vägnar 

За Конфедерация Швейцария 
Por la Confederación Suiza 
Za Švýcarskou konfederaci 

For Det Schweiziske Forbund 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft 

Šveitsi Konföderatsiooni nimel 
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία 

For the Swiss Confederation 
Pour la Confédération suisee 

Per la Confederazione svizzera 
Šveices Konfederācijas vārdā 

Šveicarijos Konfederacijos vardu 
A Svájci Állmszövetség részéről 
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera 
Voor de Zwitserse Bondsstaat 

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej 
Pela Confederação Suiça 

Pentru Confederația Elvețiană 
Za Švajčiarsku konfederáciu 
Za Švicarsko konfederacijo 
Sveitsin valaliiton puolesta 

För Schweiziska edsförbundet 

За Княжeство Лиxтeнщaйн 
Por el Principado de Liechtenstein 

Za Lichtenštejnské knížectví 
For Fyrstendømmet Liechtenstein 
Für das Fürstentum Liechtenstein 

Liechtensteini Vürstiriigi nimel 
Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν 

For the Principality of Liechtenstein 
Pour la Principauté de Liechtenstein 

Per il Principato del Liechtenstein 
Lihtenšteinas Firstistes vārdā 

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu 
A Liechtensteini Hercegség részéről 

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein 
Voor het Vorstendom Liechtenstein 
W imieniu Księstwa Liechtensteinu 

Pelo Principado do Liechtenstein 
Pentru Principatul Liechtenstein 
Za Lichtenštajnské kniežatstvo 

Za Kneževino Lihtenštajn 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta 

För Furstendömet Liechtenstein
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AKT KOŃCOWY 

Pełnomocnicy 

WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 

oraz 

KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ 

i 

KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU, 

zwanych dalej „Umawiającymi się Stronami” 

na spotkaniu w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego w celu podpisania Protokołu między 
Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechten
steinu do Umowy pomiędzy 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, przyjęli następujący protokół. 

Pełnomocnicy Umawiających się Stron odnotowali deklaracje wymienione poniżej i załączone do Aktu końcowego: 

— Wspólna deklaracja Umawiających się Stron w sprawie ścisłego dialogu, 

— Deklaracja Liechtensteinu w sprawie art. 5 ust. 3, 

— Wspólna deklaracja w sprawie wspólnych posiedzeń komitetów mieszanych.
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За Европейската общност 
Por la Comunidad Europea 

Za Evropské společenství 
For Det Europæiske Fællesskab 

Für die Europäische Gemeinschaft 
Euroopa Ühenduse nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
For the European Community 

Pour la Communauté européenne 
Per la Comunità europea 
Eiropas Kopienas vārdā 

Europos bendrijos vārdā 
az Európai Közösség részéről 

Għall-Komunità Ewropea 
Voor de Europese Gemeenschap 

W imieniu Wspólnoty Europejskiej 
Pela Comunidade Europeia 

Pentru Comunitatea Europeană 
Za Európske spoločenstvo 

Za Evropsko skupnost 
Euroopan yhteisön puolesta 

På Europeiska gemenskapens vägnar 

За Конфедерация Швейцария 
Por la Confederación Suiza 
Za Švýcarskou konfederaci 

For Det Schweiziske Forbund 
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft 

Šveitsi Konföderatsiooni nimel 
Για την Ελβετική Συνομοσπονδία 

For the Swiss Confederation 
Pour la Confédération suisee 

Per la Confederazione svizzera 
Šveices Konfederācijas vārdā 

Šveicarijos Konfederacijos vardu 
A Svájci Állmszövetség részéről 
Għall-Konfederazzjoni Żvizzera 
Voor de Zwitserse Bondsstaat 

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej 
Pela Confederação Suiça 

Pentru Confederația Elvețiană 
Za Švajčiarsku konfederáciu 
Za Švicarsko konfederacijo 
Sveitsin valaliiton puolesta 

För Schweiziska edsförbundet 

За Княжeство Лиxтeнщaйн 
Por el Principado de Liechtenstein 

Za Lichtenštejnské knížectví 
For Fyrstendømmet Liechtenstein 
Für das Fürstentum Liechtenstein 

Liechtensteini Vürstiriigi nimel 
Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν 

For the Principality of Liechtenstein 
Pour la Principauté de Liechtenstein 

Per il Principato del Liechtenstein 
Lihtenšteinas Firstistes vārdā 

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu 
A Liechtensteini Hercegség részéről 

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein 
Voor het Vorstendom Liechtenstein 
W imieniu Księstwa Liechtensteinu 

Pelo Principado do Liechtenstein 
Pentru Principatul Liechtenstein 
Za Lichtenštajnské kniežatstvo 

Za Kneževino Lihtenštajn 
Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta 

För Furstendömet Liechtenstein
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WSPÓLNA DEKLARACJA UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON W SPRAWIE ŚCISŁEGO DIALOGU 

Umawiające się Strony podkreślają wagę ścisłego i owocnego dialogu między wszystkimi stronami uczest
niczącymi we wdrażaniu postanowień, o których mowa w art. 2 ust. 1 niniejszego protokołu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ust. 1 umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią na posiedzenia 
Wspólnego Komitetu Komisja będzie zapraszać ekspertów z państw członkowskich do wysłuchania 
ekspertów z Liechtensteinu w celu wymiany poglądów na temat wszystkich kwestii objętych zakresem 
umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią. 

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości gotowość państw członkowskich do przyjęcia tego zapro
szenia i uczestniczenia w wymianie poglądów z Liechtensteinem na temat wszystkich kwestii objętych 
zakresem umowy między Wspólnotą Europejską i Szwajcarią.
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DEKLARACJA LIECHTENSTEINU W SPRAWIE ART. 5 UST. 3 

(termin przyjęcia przepisów rozwijających dorobek Dublin/Eurodac) 

Nieprzekraczalny termin 18 miesięcy, o którym mowa w art. 5 ust. 3, obejmuje zarówno zatwierdzenie, jak 
i wprowadzenie w życie aktu lub środka. Obejmuje on następujące etapy: 

— etap przygotowań, 

— procedurę parlamentarną, 

— 30 dni na przeprowadzenie referendum, 

— w odpowiednim przypadku – referendum (organizacja i głosowanie), 

— zgodę księcia. 

Rząd Liechtensteinu niezwłocznie informuje Radę i Komisję o zakończeniu każdego z powyższych etapów. 

Rząd Liechtensteinu zobowiązuje się wykorzystać wszystkie środki, jakimi dysponuje, w celu zapewnienia 
możliwie najsprawniejszego przebiegu wyżej wymienionych etapów.
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WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE WSPÓLNYCH POSIEDZEŃ KOMITETÓW MIESZANYCH 

Delegacja reprezentująca Komisję Europejską, 

delegacje reprezentujące rządy Republiki Islandii i Królestwa Norwegii, 

delegacja reprezentująca rząd Konfederacji Szwajcarskiej, 

delegacja reprezentująca rząd Księstwa Liechtensteinu, 

przyjmują do wiadomości fakt przystąpienia Liechtensteinu do Wspólnego Komitetu ustanowionego na 
mocy 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 w następstwie podpisania protokołu do tej 
umowy, 

postanawiają wspólnie organizować posiedzenia Wspólnego Komitetu, ustanowionego na mocy Umowy 
między Wspólnotą Europejską, Islandią i Norwegią dotyczącej kryteriów i mechanizmów określania państwa 
właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Islandii, lub 
Norwegii, z jednej strony, oraz Umowy między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską doty
czącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania 
wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii wraz z protokołem 
o przystąpieniu Liechtensteinu, z drugiej strony, 

zwracają uwagę, że wspólne odbywanie tych posiedzeń wymaga pragmatycznego uregulowania kwestii 
przewodniczenia posiedzeniom w okresie, gdy przewodnictwo przysługuje państwom stowarzyszonym 
zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącą kryteriów 
i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie 
azylu złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii wraz z protokołem o przystąpieniu Liechten
steinu lub Umową między Wspólnotą Europejską, Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącą 
kryteriów i mechanizmów określania państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego 
w państwie członkowskim lub w Islandii, lub Norwegii, 

zwracają uwagę na fakt, że państwa stowarzyszone wyraziły gotowość zrzeczenia się, w razie konieczności, 
przewodniczenia i zasady rotacji według porządku alfabetycznego od chwili wejścia w życie Umowy między 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających 
określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie człon
kowskim lub w Szwajcarii wraz z protokołem o przystąpieniu Liechtensteinu.
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