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Posiedzenie plenarne – pierwsza sesja marcowa w 2019 r.

Wizowy system informacyjny
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu
informacyjnego, aby lepiej reagować na zmieniające się wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji oraz
usprawnić zarządzanie granicami zewnętrznymi UE. Celem wniosku jest umożliwienie bardziej szczegółowych
kontroli osób ubiegających się o wizę, wyeliminowanie luk w informacjach dotyczących bezpieczeństwa dzięki
sprawniejszej wymianie informacji między państwami członkowskimi oraz zapewnienie pełnej
interoperacyjności z innymi ogólnounijnymi bazami danych. Oczekuje się, że Parlament przyjmie stanowisko w
sprawie wniosku podczas pierwszego posiedzenia plenarnego w marcu.

Kontekst

Oparty na rozporządzeniu 2008/767 i działający od 2011 r. wizowy system informacyjny (VIS) jest bazą
danych UE, która umożliwia funkcjonariuszom straży granicznej na zewnętrznych granicach UE łączność z
konsulatami państw członkowskich na całym świecie. System dostarcza organom wizowym, granicznym,
azylowym i imigracyjnym kluczowe informacje na temat osób ubiegających się o krótkoterminową wizę
Schengen, umożliwiając jednocześnie funkcjonariuszom straży granicznej wykrywanie obywateli państw
trzecich, którzy mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa. Z danych za 2017 r. wynika, że państwa
należące do strefy Schengen przetworzyły ponad 16 mln wniosków wizowych (o 6,3 % więcej niż w 2016 r.)
i wydały 14,6 mln wiz. W 2015 r. Komisja przeprowadziła ocenę, zgodnie z którą nowe wyzwania w zakresie
wydawania wiz, zarządzania granicami i migracją, a także nowe możliwości wynikające ze znacznego
rozwoju technologicznego oznaczają konieczność zaktualizowania systemu VIS.

Wniosek Komisji Europejskiej
16 maja 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie VIS. Wniosek ma na
celu ułatwienie procedury wydawania wiz krótkoterminowych i zwiększenie jej bezpieczeństwa dzięki
włączeniu do bazy danych VIS cyfrowej kopii strony dokumentu podróży zawierającej dane biometryczne
oraz wykazu dokumentów podróży uprawniających ich posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych.
Ponadto zakres systemu VIS zostałby rozszerzony na wizy długoterminowe i zezwolenia na pobyt,
natomiast zapisy w systemie VIS byłyby automatycznie porównywane ze wszystkimi innymi systemami
informacyjnymi UE dotyczącymi bezpieczeństwa i migracji, na przykład z Eurodac, z systemem
wjazdu/wyjazdu, bazą Interpolu zawierającą dane skradzionych lub utraconych dokumentów podróży oraz
z systemem ECRIS-TCN. Europol i organy ścigania uzyskałyby szybki dostęp do bazy danych w celu
identyfikacji ofiar przestępstw, w tym dzieci, których odciski palców można by pobierać od szóstego roku
życia, a nie od dwunastego.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

4 lutego 2019 r. Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
Parlamentu Europejskiego przyjęła sprawozdanie w sprawie wniosku. Zgodnie ze sprawozdaniem powinna
istnieć możliwość przekazywania danych z systemu VIS do systemu informacyjnego Schengen (SIS) w
odniesieniu do zaginionych dzieci, dzieci zagrożonych przemocą ze względu na płeć oraz szczególnie
narażonych osób dorosłych. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej miałaby szerszy dostęp do
danych nieosobowych i danych statystycznych przechowywanych w VIS, natomiast ograniczony zostałby
dostęp dla zespołów zajmujących się powrotami nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
System byłby również spójny z innymi systemami, w szczególności z europejskim systemem informacji o
podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS), a także obejmowałby odpowiednie zabezpieczenia przy
przeprowadzaniu szczegółowych kontroli i podejmowaniu decyzji w sprawie działań następczych w celu
ochrony praw obywateli państw trzecich i zapewnienia poufności informacji. System zostałby uruchomiony
w ciągu maksymalnie dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia. Ponadto Komisja opracowywałaby co
dwa lata ocenę systemu VIS. Oczekuje się, że sprawozdanie zostanie poddane pod głosowanie na
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pierwszym posiedzeniu plenarnym w marcu 2019 r., co pozwoli na ustalenie stanowiska Parlamentu przed
rozmowami trójstronnymi.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0152(COD);
Komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; Sprawozdawca:
Carlos Coelho (PPE, Portugalia).
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