
(ii) z praw dziecka chronionych w Karcie praw podsta
wowych Unii Europejskiej wynika, że sąd państwa 
wykonania ma szersze uprawnienie lub obowiązek 
w zakresie kontroli, czy prawo do kontaktów z 
dzieckiem zostało uniemożliwione z przyczyn, 
których uwzględnienie było konieczne dla ochrony 
praw dziecka? 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 12, 
s. 1). 

( 2 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 
r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w 
sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzial
ności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 
(Dz.U. L 338, s. 1). 
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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności art. 19 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 
22 października 2013 r. ( 1 ) ustanawiającego europejski 
system nadzorowania granic (Eurosur). 

— obciążenie pozwanych instytucji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie art. 4 Protokołu w sprawie dorobku z Schengen w 
związku z art. 5 tego Protokołu. Artykuł 19 rozporządzenia 
Eurosur reguluje postępowanie ad hoc przewidziane w przy
padku uczestnictwa w Eurosur Zjednoczonego Królestwa i 
Irlandii w ramach umów o współpracy. Z tego względu dotyczy 
on uczestnictwa tych państw członkowskich niezależnie od art. 
4 Protokołu w sprawie dorobku z Schengen, który pod 
względem materialnym traktuje Zjednoczone Królestwo i 
Irlandię jak kraj trzeci spoza Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. L 295, s. 11.
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