
DECYZJA RADY 

z dnia 13 marca 2012 r. 

w sprawie zawarcia w imieniu Unii Uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, 
Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie 
udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu 
jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju 

dorobku Schengen 

(2012/193/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 74, 77 i 79 w związku 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 dnia 
15 maja 2006 r. zakończono negocjacje z Republiką 
Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii 
i Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych 
państw w pracach komitetów wspierających Komisję 
Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonaw
czych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stoso
wania i rozwoju dorobku Schengen. 

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2012/192/UE ( 1 ) i z zastrzeże
niem ich zawarcia w późniejszym terminie, Uzgodnienia 
między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem 
Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją 
Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach 
komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawo
waniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do 
wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku 
Schengen (zwane dalej „Uzgodnieniami”) zostały 
podpisane w imieniu Unii Europejskiej dnia 22 września 
2011 r. 

(3) Uzgodnienia powinny zostać zawarte. 

(4) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stano
wiska Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Protokołem 
w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii 
Europejskiej, załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz 
decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. 
dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec 
niego niektórych przepisów dorobku Schengen ( 2 ). 

(5) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stano
wiska Irlandii zgodnie z Protokołem w sprawie dorobku 
Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załą
czonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz decyzją Rady 
2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą 
wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych 
przepisów dorobku Schengen ( 3 ). 

(6) Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stano
wiska Danii zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska 
Danii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Uzgodnienia między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechten
steinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską 
w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspiera
jących Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji 
wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stoso
wania i rozwoju dorobku Schengen (zwane dalej „Uzgodnienia
mi”) oraz dołączoną do nich wspólną deklarację. 

Tekst Uzgodnień jest dołączony 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. 7 ust. 4 
Uzgodnień, w celu wyrażenia zgody Unii na związanie się 
postanowieniami Uzgodnień. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 marca 2012 r. 

W imieniu Rady 

M. VESTAGER 
Przewodniczący
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( 1 ) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego. 
( 2 ) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43. ( 3 ) Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20.


	Decyzja Rady z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie zawarcia w imieniu Unii Uzgodnień między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen (2012/193/UE)

