
DECYZJA RADY 

z dnia 7 października 2013 r. 

dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji 
osób przebywających nielegalnie 

(2013/522/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 79 ust. 3 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) Zgodnie z decyzją Rady 2013/77/UE z dnia ( 1 ) Umowa 
między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka 
o readmisji osób przebywających nielegalnie („umowa”) 
została podpisana w imieniu Unii, z zastrzeżeniem jej 
zawarcia. 

(2) Umowa powinna zostać zatwierdzona. 

(3) Na mocy art. 18 umowy ustanawia się Wspólny Komitet 
ds. Readmisji, który zgodnie z art. 18 ust. 5 ma przyjąć 
swój regulamin wewnętrzny. Właściwe jest wprowa
dzenie uproszczonej procedury ustalania stanowiska 
Unii w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji 
w odniesieniu do przyjęcia tego regulaminu wewnętrz
nego. 

(4) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 21) w sprawie stano
wiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo 
ści, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz bez 
uszczerbku dla art. 4 tego protokołu Zjednoczone Króle
stwo nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie 
jest nią związane ani nie jest przedmiotem jej stosowania. 

(5) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 21) w sprawie stano
wiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu 
do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwo 
ści, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz bez 
uszczerbku dla art. 4 tego protokołu Irlandia nie uczest
niczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią zwią
zana ani nie jest przedmiotem jej stosowania. 

(6) Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu (nr 22) w sprawie stano
wiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej 
oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie 
jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii umowę między Unią 
Europejską i Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób 
przebywających nielegalnie („umowa”). 

Tekst umowy jest dołączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną do doko
nania w imieniu Unii zawiadomienia, o którym mowa w art. 
22 ust. 2 umowy, w celu uzyskania zgody Unii na związanie się 
postanowieniami umowy ( 2 ). 

Artykuł 3 

Komisja, wspomagana przez ekspertów z państw członkow
skich, reprezentuje Unię we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji 
ustanowionym na mocy art. 18 umowy.
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( 1 ) Dz.U. L 37 z 8.2.2013, s. 1. 
( 2 ) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.



Artykuł 4 

Komisja przyjmuje stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu ds. Readmisji w sprawie przyjęcia jego 
regulaminu zgodnie z art. 18 ust. 5 umowy po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez 
Radę. 

Artykuł 5 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 7 października 2013 r. 

W imieniu Rady 

J. BERNATONIS 
Przewodniczący
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