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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM 10-87-13  

 Pani  
 Ewa Kopacz 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowna Pani Marszałek 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 - o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy 
między Wspólnotą Europejską a 
Republiką Mołdawii o readmisji osób 
przebywających nielegalnie, sporzą-
dzonej w Brukseli dnia 10 października 
2007 r. podpisanego w Matrahaza dnia  
11 października 2012 r. 

 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw 
Zagranicznych i Minister Spraw Wewnętrznych. 

 

Z poważaniem 

(-) Donald Tusk 

 
 



 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 11 października 2012 r. został podpisany w Matrahaza Protokół 

Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii 

do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób 

przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., 

w następującym brzmieniu: 

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem, w imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej oświadczam, że: 

− został on uznany za słuszny, zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim 

zawartych, 

− jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, 

− będzie niezmiennie zachowywany. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Dano w Warszawie dnia 

 
 
 

PREZYDENT 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
PREZES RADY MINISTRÓW 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką 

Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 

dnia 10 października 2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 

Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii 

o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 

2007 r., podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem 

Protokół Wykonawczy został sporządzony na podstawie Umowy między Wspólnotą 

Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, 

sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r. (Dz. Urz. UE L 334 

z 19.12.2007, str. 149), zwanej dalej „Umową”. 

Umowa, po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w art. 63 ust. 3 lit. b 

w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze oraz art. 300 ust. 3 

akapit pierwszy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 90, poz. 864/2, z późn. zm.), wiąże instytucje Wspólnoty oraz państwa 

członkowskie i stanowi integralną część wspólnotowego porządku prawnego. 

Umowa weszła w życie dnia 1 stycznia 2008 r. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 Umowy, na wniosek państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Republiki Mołdawii, państwo członkowskie oraz Republika 

Mołdawii uzgadniają protokół wykonawczy.  

W dniu 5 lutego 2009 r. Strona mołdawska przesłała notę dyplomatyczną 

nr 438/290-37 wraz z projektem Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii w sprawie implementacji Umowy między 

Rządem Republiki Mołdawii a Wspólnotą Europejską o readmisji osób 

przebywających nielegalnie. W odpowiedzi na propozycję Strony mołdawskiej, 

w czerwcu 2011 r. Strona polska przesłała drogą dyplomatyczną polski kontrprojekt 

Protokołu Wykonawczego wraz z propozycją podjęcia bezpośrednich negocjacji 

zmierzających do ostatecznego uzgodnienia tekstu. W wyniku tej inicjatywy 

w dniach 14–16 września 2011 r. w Kiszyniowie odbyły się negocjacje, w trakcie 

których uzgodniono ostateczny tekst Protokołu.  

Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów (uchwała nr 105/2012 z dnia 22 czerwca 

2012 r.), Pan Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych, w dniu 11 października 2012 r. w miejscowości Matrahaza (Węgry) 

podpisał ww. Protokół Wykonawczy.  

Celem Protokołu, w którym unormowano techniczne elementy związane 

z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na 

terytorium obydwu państw, jest zapewnienie skutecznej współpracy między 
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obydwoma państwami w ramach międzynarodowych działań podejmowanych na 

rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji. Zakres użytych w Protokole 

pojęć jest zgodny z brzmieniem Umowy. 

Rzeczpospolita Polska jest uprawniona do stosowania wszelkich postanowień 

protokołów wykonawczych zawartych na podstawie Umowy przez Republikę 

Mołdawii z innymi państwami członkowskimi, jednak niezawarcie odrębnego 

Protokołu Wykonawczego (a co za tym idzie, brak wskazania właściwych organów, 

przejść granicznych do przekazywania osób oraz mechanizmu wzajemnego 

komunikowania się) wpłynęłoby negatywnie na faktyczną realizację Umowy. 

W związku z powyższym oraz mając na uwadze obowiązek zawarty w art. 19 ust. 1 

Umowy, należy przyjąć, że niepodjęcie prac zmierzających do zawarcia Protokołu 

mogłoby prowadzić do ograniczenia skuteczności prawa wspólnotowego. 

Protokół Wykonawczy realizuje zakres spraw określonych w art. 19 ust. 1 Umowy, 

określając: 

– właściwe władze, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. a Umowy – odpowiednio 

w art. 1 ust. 1–3 Protokołu, 

– przejścia graniczne, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. a Umowy  

– odpowiednio w art. 2 Protokołu, 

– zasady powrotu w przypadku procedury przyspieszonej – odpowiednio w art. 6 

Protokołu, 

– warunki powrotów pod eskortą, w tym tranzyt obywateli państw trzecich oraz 

bezpaństwowców, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. c Umowy – art. 8 

Protokołu, 

– środki i dokumenty dodatkowe wobec wymienionych w załącznikach 1–4 do 

Umowy, o których mowa w art. 19 ust. 1 lit. d Umowy – art. 3 Protokołu. 

II. Różnice między dotychczasowym i projektowanym stanem prawnym 

Zawarte w Protokole postanowienia były już przedmiotem regulacji prawnych 

pomiędzy Stronami. W dniu 15 listopada 1994 r. w Warszawie podpisane zostały: 

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Mołdowy 

o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia oraz 

Porozumienie między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Rzeczypospolitej 

Polskiej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdowy w sprawie 

wykonywania Umowy o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez 
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zezwolenia. Wejście w życie w dniu 1 stycznia 2008 r. Umowy między Wspólnotą 

Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, 

sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 r., stworzyło nowy stan prawny 

w związku z zasadą pierwszeństwa umowy zawartej między Wspólnotą Europejską 

a państwem trzecim przed bilateralną umową zawartą między państwem 

członkowskim a państwem trzecim (pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed 

prawem krajowym). Od tego momentu potwierdzanie tożsamości osób 

podlegających readmisji oraz przekazywanie obywateli Republiki Mołdawii 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie umowy unijnej. 

Obowiązek zastosowania norm unijnych spowodował ponadto potrzebę 

uregulowania następujących spraw, o których mowa w art. 19 ust. 1 Umowy: 

a) wyznaczania właściwych organów, przejść granicznych i wymiany punktów 

kontaktowych, 

b) zasad powrotu w przypadku procedury przyśpieszonej, 

c) warunków powrotu osób pod eskortą, w tym tranzytu eskortowanych obywateli 

państw trzecich i bezpaństwowców, 

d) środków i dokumentów uzupełniających w stosunku do wymienionych 

w załącznikach 1–4 do Umowy. 

Protokół ma charakter wykonawczy w stosunku do Umowy i jego zadaniem jest 

określenie zasad oraz sposobu i trybu postępowania przy jej realizacji. Protokół 

wprowadza stosowne przepisy i tworzy ramy prawne, odpowiadające wymaganiom 

Umowy. Przepisy Protokołu określają zasady postępowania właściwych organów 

w zakresie wykonywania readmisji oraz na podstawie art. 19 ust. 1 lit. d Umowy 

uzupełniają postanowienia w zakresie środków dowodowych i dokumentów w celu 

ustalenia obywatelstwa osoby podlegającej readmisji. Wejście w życie powyższych 

przepisów przyczyni się do sprawnej i efektywnej organizacji powrotu osób 

nielegalnie przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

III. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe, polityczne i prawne 

związane z wejściem w życie Protokołu 

Wejście w życie Protokołu nie spowoduje żadnych negatywnych skutków 

społecznych i gospodarczych, a także nie spowoduje dodatkowych kosztów, jak 

również ograniczenia wpływów do budżetu państwa. Wszystkie koszty związane 

z przekazaniem cudzoziemca będącego podmiotem decyzji o wydaleniu z terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej (pobyt w placówce detencyjnej, zakup biletów, 

wystawienie eskorty, opłaty konsularne itp.) są ponoszone na podstawie ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, 

z późn. zm.) i są niezależne od postanowień Protokołu Wykonawczego. 

Wejście w życie Protokołu Wykonawczego ułatwi i przyśpieszy przekazywanie 

osób, które nie spełniają lub przestały spełniać obowiązujące warunki wjazdu, 

przebywania lub zamieszkania na terytorium umawiających się Stron. Tym samym 

zmniejszą się koszty ponoszone przez Straż Graniczną, w szczególności dotyczące 

pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych oraz aresztach w celu wydalenia do 

czasu ich przekazania na podstawie Umowy. Obecnie można przyjąć, że obywatel 

Mołdawii przebywa przed przekazaniem w ramach readmisji w ośrodku strzeżonym 

około 30 dni. Po wejściu w życie Protokołu szacuje się, że czas ten ulegnie 

skróceniu do 15 dni. Przyjmując, że w ciągu roku w ramach readmisji wydalanych 

jest 31) obywateli tego kraju, a koszt pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, 

zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania niektórych 

kosztów wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz. U. z 2008 Nr 3, poz. 20), wynosi 25 zł za dzień, przewidywane oszczędności 

wyniosą około 1125 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów 

związanych z pobytem obywateli innych państw w ośrodkach strzeżonych 

i aresztach w celu wydalenia. 

Wejście w życie Protokołu Wykonawczego nie spowoduje żadnych negatywnych 

skutków politycznych w stosunkach między obydwoma państwami. Przyczyni się 

natomiast do pogłębienia współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką 

Mołdawii w dziedzinie szeroko rozumianego porządku prawnego i publicznego 

obydwu państw, a także wzrostu skuteczności współpracy między obydwoma 

państwami w dziedzinie zapobiegania nielegalnej migracji. 

IV. Podmioty prawa wewnętrznego, których dotyczy Protokół, w tym zakres, w jakim 

Protokół dotyczy osób fizycznych i prawnych 

Podmiotami prawa wewnętrznego, których Protokół dotyczy, są przede wszystkim 

organy Straży Granicznej, które w trakcie przekazywania osób Republice Mołdawii 
                                                 
1) Zgodnie z danymi Straży Granicznej w 2010 r. wydalono 4 obywateli Mołdawii, a w latach 2011 i 2012 
– po 3; każdorazowo przebywali oni w ośrodkach strzeżonych, a nie aresztach. 
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lub realizując tranzyt przez terytorium Republiki Mołdawii będą zobowiązane do 

wykonywania zadań, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, 

a uszczegółowionymi w Protokole. 

Postanowienia Protokołu nie dotyczą osób prawnych.  

Przedmiotowy Protokół zawiera przepisy techniczne, określające zasady wzajemnej 

współpracy Stron przy realizacji zadań wynikających z postanowień Umowy. 

Postanowienia Protokołu znajdują zastosowanie w odniesieniu do Stron Umowy 

w trakcie realizacji zadań zmierzających do wydalenia osób:  

– które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub 

zamieszkania na terytorium jednej ze Stron, a są obywatelami jednej z tych 

Stron lub uzasadnione jest przyjęcie, że są obywatelami jednej z nich, 

– które są obywatelami państw trzecich lub nie posiadają obywatelstwa 

i jednocześnie nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub 

zamieszkiwania na terytorium Strony wnioskującej, o ile zostanie udowodnione 

lub uwiarygodnione, że osoby takie posiadają lub posiadały w momencie wjazdu 

ważną wizę lub dokument pobytowy wydany przez państwo rozpatrujące 

wniosek lub bezprawnie i bezpośrednio wjechały na terytorium państwa 

składającego wniosek, po pobycie na terytorium państwa rozpatrującego 

wniosek bądź po tranzycie przez jego terytorium. 

V. Sposób, w jaki Protokół dotyczy spraw uregulowanych w prawie wewnętrznym 

Zakres uregulowany w Protokole związany jest z materią objętą przepisami ustawy 

o cudzoziemcach dotyczącą zasad oraz warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wykonywanie postanowień Protokołu 

będzie możliwe przede wszystkim dzięki kompetencjom Straży Granicznej 

wynikającym z ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.).  

VI. Tryb związania się przez Rzeczpospolitą Polską Protokołem  

Protokół dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z zapewnieniem funkcjonariuszom obcego 

państwa takiego samego poziomu ochrony i wsparcia, jakie prawo wewnętrzne 

gwarantuje polskim funkcjonariuszom (art. 8 pkt 6 Protokołu). Wyżej wymienione 

kwestie regulowane są między innymi ustawą o Straży Granicznej, która nakłada na 
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organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz państwowe 

i inne jednostki organizacyjne obowiązek współdziałania z organami Straży 

Granicznej oraz zapewnienia im niezbędnych warunków do wykonywania 

ustawowych zadań, w tym udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa (art. 2 i 11 ust. 1 pkt 11 ustawy). 

W związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 5 

Konstytucji, związanie Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem nastąpi w trybie 

ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy 

z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, 

z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Umowy, Protokół wejdzie w życie po zgłoszeniu go 

Wspólnemu Komitetowi ds. Readmisji, o którym mowa w art. 18 Umowy, oraz po 

wypełnieniu przez Strony procedur wewnątrzpaństwowych. Zgłoszenie jest 

warunkiem koniecznym wejścia Protokołu w życie, jednakże nie ma wpływu na 

procedury wewnętrzne każdej ze Stron, zmierzające do związania się niniejszym 

Protokołem. 
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Implementing Protocol 

hei:ween 
the Goveniment o f the Repu h lic o f Paland 

an.d 
the GoYernment o f the Republic of 1\foldova 

to the Agreement between 
the European Commu.nity and th.e RepubUc ofMoldova 

on readmission of persans residing witaout au.iliorization, 
· done at Bru:ssels un 10th October 2007 ·· 

The Government of the Republic .of· Po1and and the dovern:inent. of the Republic. 
ofMoldova, l:iereinafter referred to as the "Parties", •vishing to define the principles 
of the implementation of the Agreement on readmission ofpersons residing Without 
authorization, concluded between ·the Buropean Comm:unity and.·. the Republic 

·· of Moldova, draWD. up in: Brussels on 10th October 2007, hereinafter referred to as the · · 
· "Agreement"; · · · · · · 

Pursuant to Artide 19 par.l thereof, the Pa..rt:ies agreed as follows: 
. . 

Artide l 
Competent authorities 

1. The competent authorities for the implementation of i:he Agreement and authorized 
to· direct cooperation are: · 

1) on'behalfof the Republic oJ Poland: · 
- ChiefComm.ander of the Border Guard 

2) on· behalf oj the RepubZie of Moldova: 
- Bureau for migration and asylum o f. the Ministry . o f Internat A.ffairs of the 

•. Republic ofMoldova · · 

2. Ćo11lpetentauthońcles referred to in par.l, shallprovidee~ch other inwriting.with .· 
contact· data·Wifuin·~!4 taiendar days after this Impiemi:mting Profocor enters infó 
force. . 'l_ · 

. 3. Cmnpete!lt authońties.teferred to. in par.l, shaU.promptly inform• e~ch otherm . 
writing ahoilt any changes regarding thenames and .the competences o f the authorities . ··· 

referred to in par.l, aswell as the contact data referred toin par.2. · · · · · · · 
• •• • ,. •• ' • • •••• •• ,< •• 



,..,-.. 
!.~ .. ·' 

(i) 

Artide 2 
Border crassing points 

1. The Parties shall use the follo\.,ring border crossing points for the readmission and 
transit 

l) in the Republic of Poland: 
Vlarsza\~ra- O kecie border crossingpoint 

2) in th.e RefY!..tblic ofAfoldova: 
.L J 

International Airport Chlsi:nau border crossing point 
Leuseni- Albita border crossingpoint 

2. The Parties shail inform each other) through diplomatic channels, about any 
changes m the listofborder Crossing pointsreferred to in par.L 

3. The use o f border crossing points, not referred to herein, shall be agreed by the 
competent authorities of the Parties. 

Artide3 
Additional ineans and documents 

. . . 

1. Additional means and documents proving or allowing for the presumption that the 
nationality of the person subject to readmissionis the same as the nationality ofthe 

. Party exarnining the application shall include: 
l) copy of inarńage certificate; 
2) fingerprints. 

. . . 

2. The p ho to. and a~diovisual documents cOilfirming the illegal and direct entry to the 
territery of each Party, and imy other documents acceptable bythecompetent authority · 
o f the Requested PartY shalł be deemed additional means and documents cón:t'ilming · 
the basis :for the readmission ofthird country citizens and stateless persons. · 

. . . . . . . . . . . 

· 3~ If the competent authority of the Requesting Party deems that ihe docilments and. 
· means other that the ones foieseen in par.2 and in appendices 3 and, 4 to.· the · 

l 

· Agreement, inay be ofs@rificant value Jor estabtisb.ing the basis fot ·readmiss·ion of ·· ,., .< ·· 

third country citizens and stateless persons, such docu:i:nents or materials ma y. be .· · · 
. · enclosed to. the application for readn:rission filed. with · competent authority o f · the 
Requested Party.' .. · · · · ·· · · ·. · ··· · 

. ~ .: ... 
. ,;: 

. . . . . l 
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Artide 4 
Interview 

1. If the Cltrzenshrp of the person SUbJect to rea:dmission is L111possible to be 
established, the competent authority of the Reque.sting Party shall indude, in item HF" . 

· of the re.adrnission application as in appendix no. 5 to the Agreement, the request for 
conducting an inte.rvie.w v;rith the perSon subject to readmission, pursuant ·to Artide 8 
par. 3 o f the Agreement. 

2. The interview conducted by the authorized representatives of the diplomatic or 
consular office o f the Requested Party shall take place at Iocation and on the . date . · 
agreed with the competent &uthorities ofthe Requeąting Party, on.a case by casebasis. 

3. The authorized representatives of the diplomatic or consuiar office of the _ 
.. Requested Party shall ensure that the. authorized . representatives of the ·competent · •· 
authorities of tb.e Requ~stingParty !Ilay participate in the mtervieow ifit :is ronsidered 
necessary. 
. . . 

4. In accordance with Artide 8 par. 3 of the A.gieeme~t, the competent authority of 
the Requested Party shall noth)r in vvriting the· competent_autb.ority of the. Requesting 
Party about the results of the interview as soon as possible, however notlater than 
witbill S workingdays after the interview. 

5. In.case if the establishlng of the dtizenship is impossible, the competent authbrity 
o f the Requested Party· shali infonn · the competent authority ·o f the Requesting Party . 
about the reasons for the negative decjsio!l. · · 

Artide 5 · 
Procedure on forwardmg the readmission application and its answer . 

. · 1. The competent authority of the Requesting Party shaU send the readmission 
appiication to thecompetent authority of the Requested Party by post, e:..mailor fa$; 

. . .·· ' .. ·· . . . ' . . . ·: .. 

, 2.Thecompetentauthority of the Requ~sting Part; ~hall. include the suggested dąte 
and place o f transfer o f the person ip. i tern "P1 _o f the readnriSsion~ applicatio:n.. as in .. 

. appendix no. 5 to tb.~ Agreement. . . .. . . 

3. The reply regarding the · r~admissi~n appiiCation shall be provided by the. · 
competent authorityof the Requested Part)' by post, e-mail or fax ... 

:--·:·: .: 

"> 
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Artfele 6 
Acceiera.ted read.mission pracedur-e 

l. The principles of return in the accelerate.d procedure s.hall be govetned by the rules 
set out in th.e Article 5ofthis Protocol, Virith the follo~ring modalities: 
I) the competent authority of the Requesting Party shall, additionally, notify the 
competent authority o f the Requested Party, by phone, about circumstances referred to 
in Article 6 par. 3 of the Agreement; . 
2) the competent authority of the Requested Party shall, in the answer regarding the 
application, eonfirm the acceptance of the conditions referred to in par 2 artide 5 or · 
suggest other conditions. The change may be agreed upon before giving the answer 
conceming the application by phone .. 

2. In case of any doubts regardingthe application, competent authorities of the Parties 
may contact each other, in particular ·by phone, in order. to verify transferred 
information and make final decisions. 

Artide 7. 
Procedure on forn'arding tb.e transit a.pplication and its answer 

. . . 
. . . . . -~ . . . . . . . . . 

Ttte competent .authodty ~filie. R~questing Party shall send ilie .transit appllcatlon 
inchiding iriformation referred to in Atticle 14 par. 1 of. the Ag:relii;ment, and reply 
re gardin g the transit application shall be provided by ilie competent · authority ·of the 
Requested Party by e.,..mail ot fax. · · · · 

. . . ~ ~. . 

..... 

> ..... 

l 
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Artide 8 
Conditions of readmission and tran.~rt u:nder escort. 

.Persons shaii be transferred and transited under escort taJring into consideration the 
following conditions: · 
1) · tb.e competent authority of the RequestingParty shall inchide the ranks, names and 

sumames of the escorting officers as well• as series, numbers. and dates of issuance 
.. o f their travel documents m item "F" o f the. readmission application as in appendix. 

no.S to the Agreement or in item '1C" ofthe transit applica.tion as in appendix no. 6 
to the Agreement, correspondingly; . . . . . . . 

2) the. -so.mpetent ą.uthority of the Requesting Party sha.ll prorriptly inform the 
competent aufuority. of the Requested Party about any changes in data regarding · . 
!he officers escortfug persons; · · · · · · 

3) the escort shall perform their duties unarined and in plain clothes. Tb.ey shall bave 
the travel and official documents confirming thaf the Requested Party· a:greed upon 
the readmission or transit o f the escorted person; . . 

. 4) . the escort shall be responsiblefor the persans being escmted and for transferfmg 
them to the destination cóU:ntry; · . ·. . . • · , . ·· · · L' •. · . •• • . . • .•. 

. 5) the escort sllaU be obliged to próperly protect the documents which .are basis for 
the escorted person to be transferred and. for the documents to be submitted to the 

· state agencyof the country to which theescorted personisto be transferred; 
6) ilie competent · authorities · of the Requested Party sball provide the escort with the 

same I e vel o f protection and . support ·as guaranteed for the escorts in the internal .. 
· law of the Reqtiested Party. . - ·.. · . . ·. . . . ·· 

.· . 7) . if it is requested, the Requested Party shall provide suppórt ·to the escort duńng 
their stay on the. territary of respective Party,_ in particular. to prevent the readmitted 
or trimsited person from. fleeing, thefr injuring or mjurin.g third parties or causing 

· - · damage toproperty; . ' · · · .· . ·· . · · 

8) the escort shallrespect the Iawofthe Requested Party. The authority of the escort 
w hen· transporting a person shall be Iimited ·to necessary defense; · ·.. .· .. 

· 9) if required; the esGOrt shą.ll, have necessary visas o f the destination and transit 
. countries; · · ·. · . ·. · · . · 

'·= . . • 
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Artide 9 · 
Co s ts 

1. In accordance with the A.t'"ride 15 of the Agree.ment, all costs incu.rred by the 
Requested Par~y in conrrec.tion with the readmission and transit which are to be bome 
by the Requesting Pany, shall be reimbursed in Euro by the Requesting Party to the · 
charge of the Requested Party up to 60 (sixty) days atthelatest upon subm.ission o f a.:n 

invoice and documents conri.IIrdng such costs. · · 

2.. The competent au.thority o f. the ·.Party s hall provide the bank· account number and 
any other information necessary for the settlement while sending the invoice referred 

to in par.l. 

Artide 10 
Meefutgs and consu.Itatio:nls of eiipe:rts 

The competent authorities o f the Parties, by mutual agreement; ma y organize working 
meetings and consultations of · experts regarding . issues . connected ·with. the 

irnplementation o f the Agreement and the Implementing Protocol. · 

Article 11 
CommUlllication Ianguage · · 

Unless the competent authorities of the Parties agree othe:rwise, communication 
· regardmg the implementation of the Agreementand thls Protocol shall be conducted in 
English~ · · · · . · · · 

· Arocle 12 · · :· 
Amendmeri.ts · 

: . . 
... ; : 
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T.t-is Protoe:ol JJJ.EV be amende-d upon mutual ::.CTeeme.nr }·,et>r.l"'"'" hnfh p,'~'".;~;; ·s,..~.,,·~-, -· . _ -;::,"': . ~'· - · · • ._#v•-L!. v-~t.h -.: ........ "_ . .....,, ~-'-·L ClL· 

~mendment s.h~- be ir.Utiate~ ir1 w-riting Ltrough diplomatic c.barmels and sha.ll ente.r 
p··t~; +nr-~,- ~~.~~rd·~~~o tf..~ ::1. .. f t . . ~ ~ ... r~ . . 
~--u 1. ..... 4-vc a.L .. _.u .:..Ll.b. t .t..P.c proceuures o_ en- en:o.g rnre IOTCe c~t thls-r ;_Otocol~ 

1 ... 

Artide 13 
Entry in.to faree and terminanon. 

L The. Parties shall inform each other, through diplomatic cb.armels, about the 
c.ompletion of their internal procedures necessary for entry into force of th.is ProtocoL 

2. T"nis Protocol shall enter intoforce on the 3rd day follovvit-lg the date when tbe Joint 
Readnrission Com.inittee, referred to in the Article-18 of tb.e Agreement, has been · 
noti:fied in. accordance ··witil the Article 7 of the Decision No. 1/2009 of .the Joint 
Readmission Committee set up by the Agreement between the Buropean Community 

. and the Republic of 1\.foldova ·on the readmission of the persans residing. wi.thout 
authorization with re gard to the adoption of itś Rules of Procedure ... 

3·. The Impiemen:tingProt~col.shalii-eniain vallda8 Iong.as .theAgreement isin force, 
un!ess it is tenninated by one of the Parties tlri-ough notification.In such caśe; it shall 
expire60 days. folłówing the receiving the terminationnotiee. · - . 

. . . .·.~ ./ . / . ... . . . .·· .. ·· - ... · . .· .· ... · .... 
· · ·, · . 1~di aJi...QJ~ ĄĄ (Ąoj r; ojfJ. · · · . · · · h ·· · · the p r h · Done m ...... \ ............... on ........ . v .. ..... m two cop1es, eac . copy m. o IS., 

Moldavian, and English languages,. all. texts beln.g equally.authentic. rn· ease of any 
. discrepancies in interpretation, the.English text sha}lprevait 

·. FortheGoverwnentof · 
. the Republic ofMołdova 

. ,,. 

··.: .. 

.· .. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE- 920- 246- 13/kp/ ~'JJ 
DPUE.920.151.2013/6/kp 

dot. RM-10-87-13 z 30.09.2013 r. 

Szanowny Panie Ministrze, 

Warszawa, dnia2 października 2013 r. 

Pan 
Maciej Berek 
Sekretarz Rady Ministrów 

w związku z pismem nr DPT.2703.54.2013/2 z dnia 20 września 2013 r., przekazującym do 
rozpatrzenia Radzie Ministrów wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych o ratyfikację, za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, Protokołu Wykonawczego między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą 
Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej 
w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, w załączeniu przekazuję opinię o zgodności 
projektu ustawy o ratyfikacji Umowy z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Bartłomie· 1enkiewicz 
Minister Sp w Wewnętrznych 

Z poważaniem 



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920 - 246 - 13/kp/ 9J 
DPUE.920.151.2013/6/kp 

Warszawa, dnia.&' października 2013 r. 

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Protokołu 
Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób 
przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, 
podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r. wyrażona na podstawie art. 13 
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przez ministra właściwego do spraw 
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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