
DECYZJA RADY (UE) 2018/1031 

z dnia 13 lipca 2018 r. 

w sprawie podpisania w imieniu Unii Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką 
Albanii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i d) oraz art. 79 
ust. 2 lit. c), w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Zgodnie z art. 54 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (1), jeżeli przewiduje 
się rozmieszczenie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w państwach trzecich do działań, 
w ramach których członkom zespołów mają zostać przyznane uprawnienia wykonawcze lub jeżeli jest to 
wymagane w ramach innych działań w państwach trzecich, Unia zawiera z danym państwem trzecim umowę 
o statusie. 

(2)  W dniu 16 października 2017 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Republiką Albanii 
w sprawie umowy o statusie dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii (zwanej dalej „Umową”). 

(3)  Negocjacje dotyczące Umowy zostały otwarte dnia 13 grudnia 2017 r. i zakończyły się pomyślnie parafowaniem 
Umowy w dniu 12 lutego 2018 r. 

(4) Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE (2); Zjednoczone Królestwo nie uczestniczy w związku 
z tym w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje. 

(5)  Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, które nie mają zastosowania do Irlandii 
zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE (3); Irlandia nie uczestniczy w związku z tym w przyjęciu niniejszej 
decyzji, nie jest nią związana ani jej nie stosuje. 

(6)  Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego 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. Ponieważ niniejsza decyzja ma na celu rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, 
zgodnie z art. 4 tego protokołu Dania w terminie sześciu miesięcy po przyjęciu przez Radę niniejszej decyzji 
podejmuje decyzję, czy dokona jej transpozycji do swego prawa krajowego. 

(7)  Należy podpisać Umowę oraz zatwierdzić tekst wspólnej deklaracji w odniesieniu do Islandii, Norwegii, 
Szwajcarii i Liechtensteinu załączonej do niniejszej decyzji, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii do podpisania Umowy o statusie między Unią Europejską a Republiką Albanii 
dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki 
Albanii (zwanej dalej „Umową”), z zastrzeżeniem jej późniejszego zawarcia (4). 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) 
nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 
z 16.9.2016, s. 1). 

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

(3) 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). 

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



Artykuł 2 

Zatwierdza się w imieniu Unii tekst wspólnej deklaracji załączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 3 

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

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
H. LÖGER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

WSPÓLNA DEKLARACJA W ODNIESIENIU DO ISLANDII, NORWEGII, SZWAJCARII I LIECHTENSTEINU 

Umawiające się Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Unią Europejską a Norwegią, Islandią, Szwajcarią 
i Liechtensteinem, w szczególności na mocy umów z 18 maja 1999 r. i 26 października 2004 r. dotyczących włączenia 
tych państw we wprowadzanie, stosowanie i rozwijanie dorobku Schengen. 

W związku z tym pożądane jest, aby władze Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinu, z jednej strony, oraz władze 
Republiki Albanii, z drugiej strony, zawarły niezwłocznie dwustronne umowy dotyczące działań prowadzonych przez 
Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Albanii na warunkach podobnych do tych, 
które zawarto w niniejszej Umowie.  
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