
P6_TA(2008)0464 

Protokół do Umowy WE-Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób 

(udział Bułgarii i Rumunii) *** 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie 

wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Wspólnoty 

Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą 

Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z 

drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki 

Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia 

tych państw do Unii Europejskiej (9116/2008 – C6-0209/2008 – 2008/0080(AVC)) 

 

(Procedura zgody) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając wniosek dotyczący decyzji Rady (9116/2008), 

– uwzględniając Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie 

swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w 

charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii 

Europejskiej (8689/2008), 

– uwzględniając Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie 

swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem w charakterze umawiających się stron, 

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 

Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, 

Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do 

Unii Europejskiej1, 

– uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z 

jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską z drugiej strony, w sprawie swobodnego 

przepływu osób2, 

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 300 ust. 

3 akapit drugi, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz art. 310 

Traktatu WE (C6-0209/2008), 

– uwzględniając art. 6 ust. 2 Aktu przystąpienia do Unii Europejskiej z 2005 r., 

– uwzględniając art. 75 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu, 

– uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych (A6-0343/2008), 

                                                 
1  Dz.U. L 89 z 28.3.2006, s. 30. 
2  Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 6. 



 

1. wyraża zgodę na zawarcie Protokołu; 

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 

Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej. 

 

 


