
DECYZJA RADY (UE) 2018/890 

z dnia 4 czerwca 2018 r. 

w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego do Konwencji Rady 
Europy o zapobieganiu terroryzmowi 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 83 ust. 1, w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2015/1914 (2) 22 października 2015 r. podpisano Protokół dodatkowy do 
Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (3) (zwany dalej „Protokołem dodatkowym”), z zastrze
żeniem jego zawarcia. 

(2)  Art. 10 Protokołu dodatkowego stanowi, że Protokół dodatkowy jest otwarty do zatwierdzenia przez Unię. 

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 (4) określiła wspólne unijne zasady dotyczące 
zwalczania terroryzmu. W związku z tym Unia przyjęła już środki w różnych obszarach objętych Protokołem 
dodatkowym. 

(4)  W związku z tym należy zatwierdzić Protokół dodatkowy w imieniu Unii w odniesieniu do kwestii wchodzących 
w zakres kompetencji Unii w zakresie, w jakim ten Protokół dodatkowy może mieć wpływ na te wspólne zasady 
lub zmienić zakres ich stosowania. Państwa członkowskie zachowują swoje kompetencje, o ile Protokół 
dodatkowy nie wpływa na wspólne zasady ani nie zmienia ich zakresu. 

(5)  Protokół dodatkowy zobowiązuje każdą ze Stron do wyznaczenia punktu kontaktowego do celów wymiany 
informacji na temat osób podróżujących za granicę w celach terrorystycznych. Jako punkt kontaktowy dla Unii 
należy wyznaczyć Europol. Można również wyznaczyć punkty kontaktowe dla państw członkowskich. 

(6)  Irlandia jest związana decyzją ramową Rady 2002/475/WSiSW (5), zatem uczestniczy w przyjęciu niniejszej 
decyzji. 

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

(8)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, który jest dołączony do Traktatu o Unii 
Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej 
decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Protokół dodatkowy do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi 
w odniesieniu do spraw wchodzących w zakres kompetencji Unii. 

Tekst Protokołu dodatkowego dołącza się do niniejszej decyzji. 
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(1) Zgoda z dnia 18 kwietnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Decyzja Rady (UE) 2015/1914 z dnia 18 września 2015 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu dodatkowego 

do Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (CETS nr 196) (Dz.U. L 280 z 24.10.2015, s. 24). 
(3) CETS nr 217. 
(4) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca 

decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6–21). 
(5) Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). 



Artykuł 2 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 jako punkt kontaktowy dla Unii 
przewidziany w art. 7 Protokołu dodatkowego zostaje wyznaczona Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów 
Ścigania (Europol) (1). 

Artykuł 3 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę lub osoby umocowane do złożenia, w imieniu Unii, dokumentu zatwierdzenia 
przewidzianego w art. 10 Protokołu dodatkowego (2). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 4 czerwca 2018 r. 

W imieniu Rady 
T. TSACHEVA 

Przewodniczący  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej 
ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 
2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53). 

(2) Data wejścia w życie Protokołu dodatkowego w odniesieniu do Unii Europejskiej zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
przez Sekretariat Generalny Rady. 
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