
 

B. Protokoły dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej 
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 

 
PROTOKÓŁ WŁĄCZAJĄCY DOROBEK SCHENGEN W RAMY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, 
 
ZWRACAJĄC UWAGĘ, że układy w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, 
podpisane przez niektóre Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w Schengen dnia 14 czerwca 1985 roku 
i dnia 19 czerwca 1990 roku oraz układy z nimi związane i przepisy wydane na podstawie tych układów 
mają na celu wzmocnienie integracji europejskiej i, w szczególności, umożliwienie Unii Europejskiej, aby 
szybciej stała się przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
 
PRAGNĄC włączyć wspomniane układy i przepisy w ramy Unii Europejskiej, 
 
POTWIERDZAJĄC, że postanowienia dorobku Schengen mają zastosowanie jedynie wtedy i w zakresie, 
w jakim są zgodne z prawem Unii Europejskiej i Wspólnoty, 
 
BIORĄC POD UWAGĘ szczególne stanowisko Danii, 
 
BIORĄC POD UWAGĘ, że Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie 
są stronami wspomnianych układów i ich nie podpisały oraz że należy przewidzieć dla tych Państw 
Członkowskich możliwość przyjęcia całości lub części postanowień tych układów, 
 
UZNAJĄC, że w konsekwencji konieczne jest odwołanie się do postanowień Traktatu o Unii Europejskiej i 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską dotyczących wzmocnionej  współpracy między 
niektórymi Państwami Członkowskimi i że należy się odwoływać do nich tylko w ostateczności, 
 
BIORĄC POD UWAGĘ potrzebę utrzymania uprzywilejowanych stosunków z Republiką Islandii i 
Królestwem Norwegii, jako że te państwa potwierdziły swój zamiar związania się wspomnianymi 
postanowieniami na podstawie układu podpisanego w Luksemburgu 19 grudnia 1996 roku, 
 
PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są dołączone do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską: 
 
 Artykuł 1 
 
Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, 
Republika Francuska, Republika Włoska, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów, 
Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji, sygnatariusze układów 
z Schengen, są upoważnione do ustanowienia między sobą wzmocnionej współpracy w dziedzinach 
objętych tymi układami i postanowieniami z nimi związanymi, wymienionymi w załączniku do niniejszego 
Protokołu, dalej nazywanymi „dorobkiem Schengen”. Współpraca ta jest prowadzona w ramach prawnych i 
instytucjonalnych Unii Europejskiej i z poszanowaniem stosownych postanowień Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
 
 Artykuł 2 
 
1. Z chwilą wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu dorobek Schengen, w tym decyzje Komitetu 
Wykonawczego utworzonego na mocy układów z Schengen, które zostały wydane przed tą datą, stosuje się 
bezzwłocznie do trzynastu Państw Członkowskich wymienionych w artykule 1, bez uszczerbku dla ustępu 
2 niniejszego artykułu. Z tą chwilą Rada zastępuje wspomniany Komitet Wykonawczy. 
 
Rada, stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków wymienionych w artykule 1, podejmuje 
wszystkie środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego ustępu. Rada, stanowiąc jednomyślnie, 
określa, zgodnie ze stosownymi postanowieniami traktatów, podstawę prawną dla każdego z postanowień 
lub decyzji stanowiących dorobek Schengen. 



 

 
W odniesieniu do tych postanowień i decyzji oraz zgodnie z podstawą prawną, którą określiła Rada, 
Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wykonuje kompetencje, które są mu powierzone przez 
mające zastosowanie odpowiednie postanowienia traktatów. W żadnym razie Trybunał Sprawiedliwości nie 
jest właściwy do orzekania w sprawie środków lub decyzji dotyczących utrzymania porządku publicznego i 
ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. 
 
Dopóki nie zostały podjęte powyższe środki i bez uszczerbku dla artykułu 5 ustęp 2, przepisy lub decyzje 
stanowiące dorobek Schengen są uznawane za akty wydane na podstawie tytułu VI Traktatu o Unii 
Europejskiej. 
 
2. Ustęp 1 stosuje się do Państw Członkowskich, które podpisały Protokół o przystąpieniu do układów z 
Schengen, począwszy od dat ustalonych przez Radę, stanowiącą na zasadzie jednomyślności swych 
członków wymienionych w artykule 1, o ile warunki przystąpienia jednego z tych państw do dorobku 
Schengen nie zostały spełnione przed datą wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu. 
 
 Artykuł 3 
 
W wyniku postanowienia, o którym mowa w artykule 2 ustęp 1 akapit drugi, Dania zachowuje te same 
prawa i obowiązki wobec innych sygnatariuszy układów z Schengen jak przed tym postanowieniem w 
odniesieniu do tych części dorobku Schengen, które uznaje się za mające podstawę prawną w tytule IIIa 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
 
W odniesieniu do tych części dorobku Schengen, które mają podstawę prawną w tytule VI Traktatu o Unii 
Europejskiej, Dania zachowuje takie same prawa i obowiązki jak inni sygnatariusze układów z Schengen. 
 
 Artykuł 4 
 
Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nie są związane 
dorobkiem Schengen, mogą w każdej chwili wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec nich wszystkich 
lub niektórych przepisów tego dorobku. 
 
Rada rozstrzyga o takim wniosku, stanowiąc na zasadzie jednomyślności swych członków wymienionych 
w artykule 1 i przedstawiciela rządu państwa, którego ten wniosek dotyczy. 
 
 Artykuł 5 
 
1. Propozycje i inicjatywy formułowane na podstawie dorobku Schengen podlegają stosownym 
postanowieniom traktatów. 
 
W związku z tym, jeżeli Irlandia lub Zjednoczone Królestwo albo oba te państwa nie notyfikowały 
Przewodniczącemu Rady na piśmie, w rozsądnym terminie, że pragną uczestniczyć, przyjmuje się, że 
upoważnienie określone w artykule 5a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską lub artykule K.12 
Traktatu o Unii Europejskiej jest przyznane Państwom Członkowskim wymienionym w artykule 1 oraz 
Irlandii lub Zjednoczonemu Królestwu, jeżeli którekolwiek z nich pragnie uczestniczyć w odpowiednich 
dziedzinach współpracy. 
 
2. Właściwe postanowienia traktatów, o których mowa w ustępie 1 akapit pierwszy, mają zastosowanie 
wówczas, gdy Rada nie przyjęła środków określonych w artykule 2 ustęp 1 akapit drugi. 
 

Artykuł 6 
 
Republika Islandii i Królestwo Norwegii są włączone we wprowadzanie w życie dorobku Schengen i w 
jego dalszy rozwój na podstawie układu podpisanego w Luksemburgu 19 grudnia 1996 roku. Właściwe 
procedury uzgadnia się w tym celu w układzie z tymi państwami zawartym przez Radę stanowiącą na 
zasadzie jednomyślności członków wymienionych w artykule 1. Układ taki zawiera postanowienia 



 

dotyczące udziału Islandii i Norwegii w ponoszeniu wszelkich skutków finansowych wynikających z 
wprowadzenia w życie niniejszego Protokołu. 
 
Odrębny układ Rada zawiera z Islandią i Norwegią, stanowiąc jednomyślnie, w celu określenia praw i 
obowiązków między Irlandią oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - z 
jednej strony oraz Islandią i Norwegią - z drugiej strony, w tych dziedzinach dorobku Schengen, które 
stosują się do tych Państw. 
 

Artykuł 7 
 
Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną, określa szczegółowe warunki włączenia Sekretariatu 
Schengen do Sekretariatu Generalnego Rady. 
 

Artykuł 8 
 
W negocjacjach dotyczących przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej dorobek 
Schengen i inne środki podjęte przez instytucje w zakresie jego zastosowania są uznawane za dorobek, 
który powinien być w pełni przyjęty przez wszystkie państwa kandydujące do przystąpienia. 
 
 ZAŁĄCZNIK 
 
 DOROBEK SCHENGEN 
 
1.  Układ, podpisany w Schengen dnia 14 czerwca 1985 roku, między rządami państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach. 
 
2.  Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen, podpisanego dnia 14 czerwca 1985 roku, w sprawie 
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, podpisana dnia 19 czerwca 1990 roku między 
Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Francuską, Wielkim Księstwem 
Luksemburga i Królestwem Niderlandów oraz Akt końcowy i dołączone deklaracje wspólne. 
 
3.  Protokoły i układy o przystąpieniu do Układu z 1985 roku oraz do Konwencji wykonawczej z 1990 
roku, zawarte z Włochami (podpisane w Paryżu dnia 27 listopada 1990 roku), Hiszpanią i Portugalią 
(podpisane w Bonn dnia 25 czerwca 1991 roku), Grecją (podpisane w Madrycie dnia 6 listopada 1992 
roku), Austrią (podpisane w Brukseli dnia 28 kwietnia 1995 roku) oraz Danią, Finlandią i Szwecją 
(podpisane w Luksemburgu dnia 19 grudnia 1996 roku) oraz dołączone akty końcowe i deklaracje. 
 
4.  Decyzje i deklaracje przyjęte przez Komitet Wykonawczy, utworzony na mocy Konwencji 
wykonawczej z 1990 roku, oraz akty przyjęte w celu wprowadzenia w życie Konwencji przez organy, 
którym Komitet Wykonawczy przyznał uprawnienia decyzyjne. 
 
 


