
— uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Królestwem Norwegii, 
Konfederacją Szwajcarską oraz Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów uzupełniających mających 
zastosowanie do Funduszu Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 (15954/2009), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 77 ust. 2 oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0101/2010), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7- 
0007/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz 
rządom i parlamentom państw członkowskich, a także rządom i parlamentom Republiki Islandii, Królestwa 
Norwegii, Konfederacji Szwajcarskiej i Księstwa Liechtensteinu. 

Przystąpienie Liechtensteinu do umowy między UE, WE i Szwajcarią dotyczącej 
włączenia Szwajcarii we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen *** 

P7_TA(2011)0047 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. dotycząca projektów 
decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Protokołu między Unią 
Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu 
w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, 
Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji 
Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (06077/2010 – 

C7-0141/2010 – 2006/0251(NLE)) 

(2012/C 188 E/20) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekty decyzji Rady (06077/2010), 

— uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwaj
carską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią 
Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwaj
carskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (16462/2006), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 16 oraz art. 74, art. 
77 ust. 2, art. 79 ust. 2 lit.) a) i c), art. 82 ust. 1 lit. b) i d), art. 87 ust. 2, art. 87 ust. 3, art. 89, art. 114 
i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0141/2010),
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— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 8 lipca 2008 r. ( 1 ) w sprawie wniosku Komisji 
(COM(2006)0752), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu, 

— uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(A7–0008/2011), 

1. wyraża zgodę na zawarcie protokołu; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak 
również rządom i parlamentom państw członkowskich, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Księstwa Liechten
steinu. 

( 1 ) Dz.U. C 294 E z 3.12.2009, s. 99. 

Przystąpienie Liechtensteinu do umowy między WE i Szwajcarią dotyczącej 
kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla 
rozpatrywania wniosku o udzielenie azylu złożonego w państwie członkowskim 
lub w Szwajcarii *** 

P7_TA(2011)0048 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie projektu 
decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią 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 (06242/2010 – C7-0140/2010 – 2006/0252(NLE)) 

(2012/C 188 E/21) 

(Zgoda) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając projekt decyzji Rady (06242/2010), 

— uwzględniając projekt 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 (16470/2006), 

— uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 78 ust. 2 lit. e) oraz 
art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7–0140/2010), 

— uwzględniając swoje stanowisko z dnia 8 lipca 2008 r. ( 1 ) w sprawie wniosku Komisji 
(COM(2006)0754), 

— uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,
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( 1 ) Dz.U. C 294 E z 3.12.2009, s. 100. 

Wtorek, 15 lutego 2011 r.
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