
DECYZJA RADY (UE) 2019/393 

z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Protokołu między Unią Europejską 
a Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską 
a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie 
państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub 

w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 87 ust. 2 lit. a) i art. 88 ust. 2 
akapit pierwszy lit. a) w związku z art. 218 ust. 5, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 14 grudnia 2015 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z Szwajcarią i Liechtensteinem 
w sprawie uzgodnień dotyczących udziału Szwajcarii i Liechtensteinu w procedurze porównywania i przeka
zywania danych na potrzeby ochrony porządku publicznego przewidzianej w rozdziale VI rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 (1). 

(2)  Negocjacje zakończono i w dniu 22 listopada 2017 r. parafowano Protokół do Umowy z dnia 26 października 
2004 r. między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożli
wiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie 
członkowskim lub w Szwajcarii w odniesieniu do dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku 
publicznego (zwany dalej „Protokołem”). 

(3)  Protokół powinien zostać podpisany. 

(4)  Zjednoczone Królestwo oraz Irlandia są związane rozporządzeniem (UE) nr 603/2013 i w związku z powyższym 
biorą udział w przyjęciu niniejszej decyzji. 

(5)  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, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym upoważnia się w imieniu Unii Europejskiej do podpisania Protokołu między Unią Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską 
dotyczącej kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl 
złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, z zastrzeżeniem zawarcia tego Protokołu (2). 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania 
Protokołu w imieniu Unii. 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu 
Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 
kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony między
narodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie 
występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku 
publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego 
Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, 
s. 1). 

(2) Tekst Protokołu zostanie opublikowany wraz z decyzją w sprawie jego zawarcia. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 7 marca 2019 r. 

W imieniu Rady 
C.D. DAN 

Przewodnicząca  
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