
DECYZJA RADY 

z dnia 11 lutego 2014 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do 
Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, 
dotyczącego udziału Republiki Chorwacji jako Umawiającej się strony w następstwie jej 

przystąpienia do Unii Europejskiej 

(2014/122/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności art. 217 w związku z art. 218 ust. 5 oraz 
art. 218 ust. 8 akapit drugi, 

uwzględniając Akt przystąpienia Republiki Chorwacji, w szcze
gólności jego art. 6 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Dnia 24 września 2012 r. Rada upoważniła Komisję do 
rozpoczęcia negocjacji z Konfederacją Szwajcarską 
w sprawie dostosowania, w drodze negocjacji, Protokołu 
(„Protokół”) do Umowy między Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfe
deracją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobod
nego przepływu osób, dotyczącego udziału Republiki 
Chorwacji jako Umawiającej się strony w następstwie 
jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Chorwacja przystą
piła do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca 2013 r. 

(2) Negocjacje w sprawie Protokołu zostały niedawno zakoń
czone. 

(3) W związku z tym Protokół powinien zostać podpisany 
w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, 
z zastrzeżeniem jego zawarcia w późniejszym terminie, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Euro
pejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Umowy 
między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, 
w sprawie swobodnego przepływu osób dotyczącego udziału 
Republiki Chorwacji jako umawiającej się strony w następstwie 
jej przystąpienia do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem zawarcia 
tego Protokołu. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do 
wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Protokołu 
w imieniu Unii i jej państw członkowskich. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2014 r. 

W imieniu Rady 

E. VENIZELOS 
Przewodniczący
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