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UMOWA 

MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ  

A REPUBLIKĄ ZIELONEGO PRZYLĄDKA 

W SPRAWIE UŁATWIEŃ W WYDAWANIU  

WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH 

OBYWATELOM REPUBLIKI ZIELONEGO PRZYLĄDKA  

I UNII EUROPEJSKIEJ 



EU/CV/pl 2 



EU/CV/pl 3 

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „Unią”, 

 

oraz 

 

REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA,  

 

zwane dalej „Stronami”, 

 

PRAGNĄC ułatwiać kontakty między ludźmi, będące ważnym warunkiem stałego rozwoju 

związków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych, naukowych i innych, poprzez 

wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej 

i Republiki Zielonego Przylądka, 

 

UWZGLĘDNIAJĄC wspólną deklarację z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie partnerstwa na rzecz 

mobilności pomiędzy Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, zgodnie z którą Strony 

dążą do rozwijania dialogu dotyczącego kwestii wiz krótkoterminowych z myślą o ułatwieniu 

mobilności niektórych kategorii osób, 

 

PRZYPOMINAJĄC umowę o partnerstwie z Kotonu oraz szczególne partnerstwo między Unią 

Europejską a Republiką Zielonego Przylądka zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej w dniu 

19 listopada 2007 r., 

 

UZNAJĄC, że ułatwienia wizowe nie powinny prowadzić do nielegalnej migracji oraz przykładając 

szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa i readmisji, 
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BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii 

w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, załączony do Traktatu 

o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potwierdzając, że 

postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej ani do Irlandii, 

 

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stanowiska Danii, załączony do Traktatu o Unii 

Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potwierdzając, że postanowienia 

niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Królestwa Danii, 

 

UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 
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ARTYKUŁ 1 

 

Przedmiot i zakres stosowania 

 

Celem niniejszej Umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz 

obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii planującym pobyt nie dłuższy niż 90 dni w ciągu 

każdego 180-dniowego okresu. 

 

 

ARTYKUŁ 2 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Ułatwienia w wydawaniu wiz, o których mowa w niniejszej Umowie, mają zastosowanie do 

obywateli Republiki Zielonego Przylądka i Unii, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego 

na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Unii, jej państw 

członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka, postanowień niniejszej Umowy lub innych 

umów międzynarodowych. 

 

2. W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej Umowy, takich jak 

odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów podróży, dowód posiadania wystarczających 

środków utrzymania, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe 

Republiki Zielonego Przylądka lub prawo państw członkowskich bądź Unii. 
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ARTYKUŁ 3 

 

Definicje 

 

Na potrzeby niniejszej Umowy: 

 

a) „państwo członkowskie” oznacza każde państwo członkowskie Unii, z wyjątkiem Królestwa 

Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; 

 

b) „obywatel Unii” oznacza każdego obywatela państwa członkowskiego w rozumieniu lit. a); 

 

c) „obywatel Republiki Zielonego Przylądka” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo 

Republiki Zielonego Przylądka; 

 

d) „wiza” oznacza zezwolenie wydane lub decyzję podjętą przez jedno z państw członkowskich 

lub Republikę Zielonego Przylądka konieczne do wjazdu na terytorium tego państwa 

członkowskiego lub kilku państw członkowskich lub na terytorium Republiki Zielonego 

Przylądka w celu tranzytu lub z zamiarem pobytu nie dłuższego niż 90 dni łącznie; 

 

e) „osoba zamieszkująca legalnie” oznacza:  

 

w przypadku Unii – każdego obywatela Republiki Zielonego Przylądka, który został 

upoważniony lub uprawniony na podstawie prawodawstwa krajowego lub prawa Unii do 

pobytu na terytorium jednego z państw członkowskich przez okres dłuższy niż 90 dni;  

 

w przypadku Republiki Zielonego Przylądka – każdego obywatela Unii w rozumieniu lit. b), 

posiadającego prawo stałego pobytu zgodnie z prawodawstwem krajowym. 
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ARTYKUŁ 4 

 

Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu 

 

1. Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich i Republiki Zielonego 

Przylądka wydają wizy wielokrotnego wjazdu o pięcioletnim okresie ważności następującym 

kategoriom osób:  

 

a) członkom rządów i parlamentów krajowych i regionalnych oraz trybunałów konstytucyjnych, 

sądów najwyższych oraz Trybunału Obrachunkowego w zakresie pełnionych przez nich 

obowiązków, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej Umowy; 

 

b) stałym członkom oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie wystosowane do 

Republiki Zielonego Przylądka, państw członkowskich lub Unii uczestniczą w spotkaniach, 

konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych 

na terytorium państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka z inicjatywy 

organizacji międzyrządowych; 

 

c) przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji branżowych, którzy odbywają regularne 

podróże do państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka; 
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d) małżonkom, dzieciom poniżej 21 roku życia (w tym dzieciom przysposobionym) lub 

pozostającym na utrzymaniu oraz odwiedzającym rodzicom:  

 

– obywateli Republiki Zielonego Przylądka zamieszkujących legalnie na terytorium 

jednego z państw członkowskich lub obywateli Unii zamieszkujących legalnie na 

terytorium Republiki Zielonego Przylądka, lub 

 

– obywateli Unii przebywających w państwie, którego są obywatelami lub obywateli 

Republiki Zielonego Przylądka przebywających na terytorium Republiki Zielonego 

Przylądka. 

 

Jeśli jednak konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży jest wyraźnie 

ograniczona do krótszego okresu, ważność wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego 

okresu, w szczególności gdy: 

 

– mandat, w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. a),  

 

– okres ważności statusu stałego członka oficjalnej delegacji, w odniesieniu do osób, o których 

mowa w lit. b), 

 

– okres ważności statusu przedsiębiorcy lub przedstawiciela organizacji branżowych, 

w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. c), lub 

 

– zezwolenie na pobyt obywateli Republiki Zielonego Przylądka przebywających na terytorium 

jednego z państw członkowskich lub obywateli Unii przebywających na terytorium Republiki 

Zielonego Przylądka, w odniesieniu do osób, o których mowa w lit. d),  

 

są krótsze niż pięć lat. 
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2. Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich i Republiki Zielonego 

Przylądka wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności jednego roku następującym 

kategoriom obywateli, pod warunkiem że w roku poprzedzającym złożenie wniosku otrzymali oni 

przynajmniej jedną wizę, z której skorzystali zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu do danego 

kraju i pobytu w nim: 

 

a) przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego, którzy odbywają regularne 

podróże do państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka w celu odbycia szkoleń 

lub uczestniczenia w seminariach lub konferencjach, w tym w ramach programów wymiany; 

 

b) przedstawicielom wolnych zawodów uczestniczącym w międzynarodowych wystawach, 

konferencjach, sympozjach, seminariach lub innych podobnych imprezach, którzy odbywają 

regularne podróże do państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka; 

 

c) osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym 

w programach uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne 

podróże do państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka; 

 

d) uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i osobom im towarzyszącym w celach 

zawodowych; 

 

e) dziennikarzom i osobom akredytowanym, towarzyszącym im w celach zawodowych; 
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f) uczniom, studentom, studentom podyplomowym oraz towarzyszącym im nauczycielom, 

którzy odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach 

programów wymiany oraz innych działań szkolnych; 

 

g) przedstawicielom wspólnot religijnych uznanych w Republice Zielonego Przylądka lub 

w państwach członkowskich, którzy odbywają regularne podróże do państw członkowskich 

lub Republiki Zielonego Przylądka; 

 

h) osobom odbywającym regularne podróże w celach medycznych; 

 

i) uczestnikom oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie lub 

władze gminne; 

 

j) członkom oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie wystosowane do Republiki 

Zielonego Przylądka, państw członkowskich lub Unii uczestniczą w regularnych spotkaniach, 

konsultacjach, negocjacjach lub programach wymiany, a także w imprezach organizowanych 

na terytorium państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka z inicjatywy 

organizacji międzyrządowych. 

 

Jeśli jednak konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży jest wyraźnie 

ograniczona do krótszego okresu, ważność wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego 

okresu. 
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3. Misje dyplomatyczne oraz urzędy konsularne państw członkowskich i Republiki Zielonego 

Przylądka wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie ważności co najmniej dwóch lat i co 

najwyżej pięciu lat kategoriom obywateli wymienionym w ust. 2 niniejszego artykułu, pod 

warunkiem że w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku korzystali oni z jednorocznej 

wizy wielokrotnego wjazdu zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium 

odwiedzanego kraju. 

 

Jeśli jednak konieczność lub zamiar częstego lub regularnego odbywania podróży jest wyraźnie 

ograniczona do krótszego okresu, ważności wizy wielokrotnego wjazdu ogranicza się do tego 

okresu. 

 

4. Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1–3 niniejszego artykułu, na terytorium 

państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka nie może przekraczać 90 dni w ciągu 

każdego 180-dniowego okresu. 

 

 

ARTYKUŁ 5 

 

Opłaty wizowe i opłaty za usługę 

 

1. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 państwa członkowskie i Republika Zielonego 

Przylądka nie pobierają opłaty wizowej od następujących kategorii osób: 

 

a) członków oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenie wystosowane do Republiki 

Zielonego Przylądka, państw członkowskich lub Unii uczestniczą w spotkaniach, 

konsultacjach, negocjacjach lub oficjalnych programach wymiany, a także w imprezach 

organizowanych na terytorium państwa członkowskiego lub Republiki Zielonego Przylądka 

przez organizacje międzyrządowe; 
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b) dzieci poniżej 12. roku życia; 

 

c) uczniów, studentów, studentów podyplomowych i towarzyszących im nauczycieli, którzy 

odbywają podróż w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń;  

 

d) badaczy podróżujących w związku z prowadzeniem badań naukowych;  

 

e) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w seminariach, konferencjach lub imprezach 

sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje nienastawione 

na zysk.  

 

2. Jeżeli państwa członkowskie lub Republika Zielonego Przylądka współpracują 

z zewnętrznym dostawcą usług, może zostać pobrana opłata za usługę. Opłata za usługę musi być 

proporcjonalna do kosztów ponoszonych przez usługodawcę zewnętrznego z tytułu wykonywania 

swoich zadań i nie może przekraczać 30 EUR. Republika Zielonego Przylądka, państwo 

członkowskie lub państwa członkowskie muszą zapewnić wszystkim wnioskodawcom możliwość 

składania wniosków bezpośrednio w swoich konsulatach. 
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ARTYKUŁ 6 

 

Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów 

 

Obywatel Republiki Zielonego Przylądka lub Unii, który zgubił swój dowód tożsamości, lub 

któremu taki dokument skradziono podczas pobytu na terytorium państw członkowskich lub 

Republiki Zielonego Przylądka, może opuścić to terytorium na podstawie ważnego dowodu 

tożsamości wydanego przez misję dyplomatyczną lub urząd konsularny Republiki Zielonego 

Przylądka lub danego państwa członkowskiego, uprawniającego do przekroczenia granicy bez 

konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upoważnienia.  

 

 

ARTYKUŁ 7 

 

Przedłużenie wizy w wyjątkowych okolicznościach 

 

Obywatelowi Republiki Zielonego Przylądka lub Unii, który nie może opuścić terytorium państwa 

członkowskiego lub Republiki Zielonego Przylądka przed terminem określonym w jego wizie 

z powodu działania siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa 

przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania.  
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ARTYKUŁ 8 

 

Paszporty dyplomatyczne i służbowe 

 

1. Obywatele Republiki Zielonego Przylądka lub państw członkowskich, którzy posiadają 

ważny paszport dyplomatyczny lub służbowy, mogą wjechać na terytorium państw członkowskich 

lub Republiki Zielonego Przylądka, opuścić to terytorium lub przejechać przez nie bez wizy.  

 

2. Obywatele, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium 

państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka przez okres nie przekraczający 90 

w ciągu każdego 180-dniowego okresu. 

 

 

ARTYKUŁ 9 

 

Ważność terytorialna wiz 

 

Z zastrzeżeniem krajowych zasad i uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego 

obowiązujących w państwach członkowskich i w Republice Zielonego Przylądka oraz 

z zastrzeżeniem unijnych zasad dotyczących wiz z ograniczoną ważnością terytorialną, obywatele 

Republiki Zielonego Przylądka i Unii są uprawnieni do podróżowania w granicach terytorium 

państw członkowskich lub Republiki Zielonego Przylądka na takich samych zasadach co, 

odpowiednio, obywatele Unii lub obywatele Republiki Zielonego Przylądka. 
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ARTYKUŁ 10 

 

Wspólny komitet ds. zarządzania umową 

 

1. Strony powołują Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową (dalej zwany „komitetem”), 

w skład którego wchodzą przedstawiciele Unii i Republiki Zielonego Przylądka. Unię reprezentuje 

w komitecie Komisja Europejska, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich. 

 

2. Komitet wykonuje w szczególności zadania polegające na: 

 

a) kontroli wykonania niniejszej Umowy; 

 

b) proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej Umowy; 

 

c) rozstrzyganiu sporów dotyczących interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej 

Umowy. 

 

3. Posiedzenia komitetu odbywają się w miarę potrzeby na wniosek jednej ze Stron, 

przynajmniej raz w roku. 

 

4. Komitet przyjmuje własny regulamin.  
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ARTYKUŁ 11 

 

Niniejsza umowa w kontekście umów zawartych 

między państwami członkowskimi a Republiką Zielonego Przylądka 

 

Od momentu wejścia w życie niniejsza Umowa staje się nadrzędna wobec postanowień umów lub 

ustaleń dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi 

a Republiką Zielonego Przylądka w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą 

zagadnień objętych niniejszą Umową. 

 

 

ARTYKUŁ 12 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejsza Umowa zostaje ratyfikowana lub zatwierdzona przez Strony zgodnie z ich 

wewnętrznymi procedurami i wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego 

po dniu, w którym Strony dokonają wzajemnej notyfikacji o zakończeniu wyżej wymienionych 

procedur. 

 

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu niniejsza Umowa wchodzi w życie 

dopiero w dniu wejścia w życie umowy o readmisji między Unią a Republiką Zielonego Przylądka, 

jeśli dzień ten przypada po dniu, o którym mowa w ust. 1. 

 

3. Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony z zastrzeżeniem możliwości jej 

wypowiedzenia zgodnie z ust. 6 niniejszego artykułu. 
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4. Niniejsza umowa może zostać zmieniona za pisemnym porozumieniem Stron. Zmiany 

wchodzą w życie po dokonaniu przez Strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych 

w tym celu procedur wewnętrznych. 

 

5. Każda ze Stron może zawiesić stosowanie części lub wszystkich postanowień niniejszej 

Umowy ze względu na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę 

zdrowia publicznego. O decyzji w sprawie zawieszenia należy zawiadomić drugą Stronę nie później 

niż 48 godzin przed jej wejściem w życie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia Strona, która 

zawiesiła stosowanie niniejszej Umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą Stronę. 

 

6. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze pisemnego zawiadomienia 

drugiej Strony. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać po 90 dniach od dnia otrzymania takiego 

zawiadomienia. 

 

Sporządzono w dwóch egzemplarzach w każdym z następujących języków: angielskim, bułgarskim, 

czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, 

maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, 

szwedzkim, rumuńskim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest tak samo 

autentyczny. 

 

W imieniu Unii Europejskiej W imieniu Republiki Zielonego Przylądka 
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PROTOKÓŁ DO UMOWY  

DOTYCZĄCY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH,  

KTÓRE NIE W PEŁNI STOSUJĄ DOROBEK SCHENGEN  

 



EU/CV/CD/pl 2 

Państwa członkowskie, które są związane dorobkiem Schengen, lecz jeszcze nie wydają wiz 

Schengen, w oczekiwaniu na stosowne decyzje Rady w tej kwestii, wydają wizy krajowe, których 

ważność terytorialna ogranicza się do ich własnego terytorium.  

 

Zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 582/2008/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. 

wprowadzającą uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na 

jednostronnym uznawaniu przez Bułgarię, Cypr i Rumunię niektórych dokumentów za 

równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria1 podjęto 

zharmonizowane środki w celu ułatwienia tranzytu osób posiadających wizę Schengen lub 

zezwolenie na pobyt w obszarze Schengen przez terytorium państw członkowskich, które jeszcze 

nie w pełni stosują dorobek Schengen. 

 

 

                                                 
1 Dz.U. UE L 161 z 20.6.2008, s. 30. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA  

W SPRAWIE ART. 8 UMOWY  

DOTYCZĄCA PASZPORTÓW DYPLOMATYCZNYCH I SŁUŻBOWYCH 

 

Każda ze Stron może skorzystać z prawa do częściowego zawieszenia Umowy, a w szczególności 

jej art. 8, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 12 ust. 5 Umowy, jeśli druga Strona nadużywa 

praw wynikających z art. 8 lub jeśli jego stosowanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.  

 

Jeśli stosowanie art. 8 zostaje zawieszone, obie Strony rozpoczynają konsultacje na forum komitetu 

powołanego na mocy niniejszej Umowy celem rozwiązania problemów, które doprowadziły do 

decyzji o zawieszeniu. 

 

Obie Strony deklarują w pierwszym rzędzie gotowość zapewnienia wysokiego poziomu 

zabezpieczeń paszportów dyplomatycznych i służbowych, w szczególności poprzez zastosowanie 

identyfikatorów biometrycznych. Unia ze swojej strony zapewnia takie zabezpieczenia zgodnie 

z wymogami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. 

w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach 

podróży wydawanych przez państwa członkowskie 1. 

 

 

                                                 
1 Dz.U. UE L 385 z 29.12.2004, s. 1. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA  

DOTYCZĄCA HARMONIZACJI INFORMACJI  

O PROCEDURACH WYDAWANIA WIZ KRÓTKOTERMINOWYCH  

I O DOKUMENTACH, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ  

WRAZ Z WNIOSKIEM O WIZĘ KRÓTKOTERMINOWĄ 

 

Uznając znaczenie przejrzystości dla osób składających wnioski wizowe, Strony niniejszej Umowy 

uważają, że należy podjąć stosowne działania: 

 

– ogólnie w celu przygotowania podstawowych informacji dla wnioskodawców na temat 

procedur i warunków, jakie należy spełnić, by uzyskać wizę, samych wiz oraz ich ważności;  

 

– w zakresie każdej Strony z osobna, w celu sporządzenia wykazu minimalnych wymogów, 

zapewniając wnioskodawcom uzyskanie spójnych i jednolitych informacji oraz stosując 

wobec nich zasadniczo te same wymogi dotyczące niezbędnych zaświadczeń.  

 

Informacje, o których mowa powyżej, należy szeroko rozpowszechnić (na tablicach informacyjnych 

w urzędach konsularnych, w ulotkach, na stronach internetowych itp.). 
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WSPÓLNA DEKLARACJA  

DOTYCZĄCA KRÓLESTWA DANII 

 

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa nie stosuje się do procedur wydawania wiz 

przez misje dyplomatyczne i urzędy konsularne Królestwa Danii.  

 

W związku z tym wskazane jest, aby władze Królestwa Danii i Republiki Zielonego Przylądka 

zawarły niezwłocznie dwustronną umowę o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych na 

warunkach podobnych do zawartych w umowie między Unią a Republiką Zielonego Przylądka. 

 

 

WSPÓLNA DEKLARACJA  

DOTYCZĄCA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII  

I IRLANDII PÓŁNOCNEJ ORAZ IRLANDII 

 

Strony przyjmują do wiadomości, że niniejsza Umowa nie stosuje się do terytorium Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani do terytorium Irlandii.  

 

W związku z tym wskazane jest, aby władze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 

Północnej, Irlandii i Republiki Zielonego Przylądka zawarły niezwłocznie dwustronne umowy 

o ułatwieniach w wydawaniu wiz. 
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WSPÓLNA DEKLARACJA  

DOTYCZĄCA REPUBLIKI ISLANDII,  

KRÓLESTWA NORWEGII, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ  

I KSIĘSTWA LIECHTENSTEINU 

 

Strony przyjmują do wiadomości ścisłe związki między Unią z jednej strony a Republiką Islandii, 

Królestwem Norwegii, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu z drugiej strony, 

w szczególności na mocy umów z dnia 18 maja 1999 r. oraz 26 października 2004 r. dotyczących 

włączenia tych krajów we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen.  

 

W związku z powyższym wskazane jest, aby władze Republiki Islandii, Królestwa Norwegii, 

Konfederacji Szwajcarskiej, Księstwa Liechtensteinu i Republiki Zielonego Przylądka zawarły 

niezwłocznie dwustronne umowy o ułatwieniach w wydawaniu wiz krótkoterminowych na 

warunkach podobnych do zawartych w niniejszej Umowie. 

 

 

WSPÓLNA DEKLARACJA  

W SPRAWIE WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE DOKUMENTÓW PODRÓŻY 

 

Strony są zgodne, że wspólny komitet ustanowiony na mocy art. 11 ocenia, w ramach kontroli 

wykonania niniejszej Umowy, wpływ poziomu zabezpieczeń odpowiednich dokumentów podróży 

na funkcjonowanie Umowy. W tym celu Strony zgadzają się regularnie informować się nawzajem 

o środkach podejmowanych, aby zapobiegać mnożeniu dokumentów podróży oraz rozwijać 

techniczne aspekty zabezpieczeń dokumentów podróży, a także o środkach dotyczących procesu 

personalizacji wydawania dokumentów podróży. 

 


