
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2017/2083 

z dnia 6 listopada 2017 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą 
zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz 

krótkoterminowych 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. a) w związku 
z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Decyzją 2009/896/WE (1) Rada zawarła Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie 
zniesienia wiz krótkoterminowych (2) (zwaną dalej „Umową”). Umowa stanowi, że obywatele Unii oraz Antigui 
i Barbudy mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony maksymalnie przez okres 
trzech miesięcy w okresie sześciu miesięcy. 

(2)  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 (3) wprowadzono przekrojowe zmiany 
w dorobku prawnym Unii dotyczącym wiz i granic oraz zdefiniowano pobyt krótkoterminowy jako okres 
nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

(3)  W Umowie należy uwzględnić tę nową definicję, aby zapewnić pełną harmonizację unijnego systemu pobytu 
krótkoterminowego. 

(4)  Dnia 9 października 2014 r. Rada przyjęła decyzję w sprawie upoważnienia Komisji do podjęcia rokowań 
z Antiguą i Barbudą w sprawie umowy zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (zwanej dalej „Umową zmieniającą”). 

(5)  Rokowania w sprawie umowy zmieniającej zakończyły się pomyślnie jej parafowaniem w dniu 28 października 
2016 r. w drodze wymiany listów. 

(6)  Należy podpisać Umowę zmieniającą oraz zatwierdzić dołączone do niej deklaracje w imieniu Unii. 
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(1) Decyzja Rady 2009/896/WE z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą 
w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (Dz.U. L 321 z 8.12.2009, s. 38). 

(2) Dz.U. L 169 z 30.6.2009, s. 3. 
(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen), konwencję wykonawczą do układu z Schengen, rozporządzenia Rady (WE) nr 1683/95 i (WE) nr 539/2001 oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 i (WE) nr 810/2009 (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 1). 



(7) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (1); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku 
z tym w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związane ani jej nie stosuje. 

(8)  Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (2); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej 
decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się do podpisania w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą 
zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych, 
z zastrzeżeniem jej zawarcia (3). 

Artykuł 2 

Zatwierdza się w imieniu Unii deklaracje dołączone do Umowy zmieniającej. 

Artykuł 3 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Umowy zmieniającej w imieniu Unii. 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2017 r. 

W imieniu Rady 
T. TAMM 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotycząca wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43). 

(2) Decyzja Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotycząca wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów 
dorobku Schengen (Dz.U. L 64 z 7.3.2002, s. 20). 

(3) Tekst Umowy zmieniającej zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jej zawarcia. 
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