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(Akty o charakterze nieustawodawczym)

DECYZJE

DECYZJA RADY (UE) 2022/1350 

z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia do podjęcia negocjacji dotyczących umowy w sprawie statusu między Unią 
Europejską a Republiką Macedonii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez 

Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej w Republice Macedonii Północnej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 77 ust. 2 lit. b) i d), art. 79 ust. 2 lit. c) 
oraz art. 218 ust. 3 i 4,

uwzględniając zalecenie Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W okolicznościach, w których konieczne jest rozmieszczenie w państwach trzecich zespołów zarządzania granicami 
ze stałej służby Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, a członkowie zespołów będą wykonywać uprawnienia 
wykonawcze, art. 73 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 (1) wymaga zawarcia 
przez Unię z danym państwem trzecim umowy w sprawie statusu na podstawie art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej.

(2) Należy podjąć negocjacje w celu zawarcia umowy w sprawie statusu z Republiką Macedonii Północnej dotyczącej 
działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Republiki Macedo
nii Północnej.

(3) Negocjacje te powinny opierać się na projekcie umowy w sprawie statusu parafowanym w 2018 r. przez Unię i Repu
blikę Macedonii Północnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w ramach prawnych wprowadzonych rozpo
rządzeniem (UE) 2019/1896, w szczególności w odniesieniu do praw podstawowych, ochrony danych, przywilejów 
i immunitetów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, a także zmian wynikających z porozumienia znad 
Prespy (2). Umowę w sprawie statusu należy również sporządzić w dwóch egzemplarzach w 24 językach urzędo
wych Unii Europejskiej oraz w języku macedońskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

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

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicz
nej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624 (Dz.U. L 295 z 14.11.2019, s. 1).

(2) Umowa końcowa w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności opisanych w rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 817 (1993) i 845 
(1993), rozwiązania umowy przejściowej z 1995 r. i ustanowienia partnerstwa strategicznego między Stronami.

(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).
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(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 zwią
zana ani jej nie stosuje,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Komisja zostaje niniejszym upoważniona do podjęcia negocjacji dotyczących umowy w sprawie statusu z Republiką Mace
donii Północnej dotyczącej działań operacyjnych prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
w Republice Macedonii Północnej.

Artykuł 2

Negocjacje są prowadzone na podstawie wytycznych negocjacyjnych Rady określonych w addendum do niniejszej decyzji 
oraz w konsultacji z właściwą grupą roboczą Rady.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 lipca 2022 r.

W imieniu Rady
Przewodniczący

M. BEK
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