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Posiedzenie plenarne – druga sesja kwietniowa w 2019 r.

Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna
Parlament Europejski i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące przyjęcia nowego rozporządzenia
w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Celem tekstu jest wzmocnienie ochrony granic
zewnętrznych UE w oparciu o wcześniejsze działania instytucji UE na rzecz stworzenia strategii europejskiego
zintegrowanego zarządzania granicami. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas
drugiej kwietniowej sesji plenarnej.

Kontekst

W trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie mandatu Europejskiej
Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii
Europejskiej (Frontex) oraz przekształcenie jej w Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną, składającą się
z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz organów krajowych odpowiedzialnych za
zarządzanie granicami. Dokonano reorganizacji agencji, której celem było zapewnienie, aby we wszystkich
państwach członkowskich obowiązywały te same wysokie standardy zarządzania granicami, oraz
udzielenie większego wsparcia organom krajowym, szczególnie w państwach członkowskich pierwszej linii,
zaangażowanych w zarządzanie migracją i zwalczanie przestępczości transgranicznej na zewnętrznych
granicach UE.

Wniosek Komisji Europejskiej

12 września 2018 r. Komisja zaproponowała wzmocnienie utworzonej niedawno Europejskiej Straży
Granicznej i Przybrzeżnej w ramach inicjatyw mających na celu stworzenie długoterminowej polityki
migracyjnej dla UE. Dzięki wnioskowi Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej dysponowałaby
własnym narzędziem operacyjnym – stałą służbą liczącą 10 000 funkcjonariuszy straży granicznej UE
posiadających uprawnienia wykonawcze. W ten sposób Agencja byłaby mniej zależna od zasobów
kadrowych i technicznych zapewnianych przez państwa członkowskie. Rozmieszczenie stałej służby
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w pełnej zdolności zaplanowano na styczeń 2020 r. Stała
służba miałaby składać się z pracowników zatrudnionych przez Agencję oraz pracowników
oddelegowanych obowiązkowo przez państwa członkowskie. Agencja prowadziłaby nowe działania,
w szczególności organizację operacji powrotowych z państw trzecich czy rozmieszczenie zespołów ds.
migracji w ośrodkach kontrolowanych.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

W oparciu o sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
Parlament zatwierdził jej decyzję o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych 12 lutego 2019 r.
W wyniku negocjacji trójstronnych osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie wniosku, które 1 kwietnia
2019 r. potwierdził Coreper i komisja LIBE. W ramach porozumienia w skład stałej służby Europejskiej Straży
Granicznej i Przybrzeżnej weszłoby do 10 000 pracowników operacyjnych, w tym personel zatrudniony
przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej, personel oddelegowany przez państwa
członkowskie oraz rezerwa szybkiego reagowania (nowa kategoria pracowników operacyjnych
rozmieszczanych w ramach szybkich interwencji na granicy wyłącznie po rozmieszczeniu pracowników
należących do wszystkich innych kategorii). Przewiduje się, że stała służba licząca 5 000 funkcjonariuszy
straży granicznej UE rozpocznie działanie w styczniu 2021 r., a liczba członków personelu operacyjnego
będzie stopniowo wzrastać, aż do 10 000 w pełni operacyjnych funkcjonariuszy straży granicznej UE
w 2027 r. Do grudnia 2023 r. Komisja dokona przeglądu liczby i składu stałej służby, a w razie potrzeby
zaproponuje zmiany. Funkcjonariuszom straży granicznej UE przysługiwałyby uprawnienia wykonawcze
podlegające zezwoleniom przyjmującego państwa członkowskiego. Agencja podjęłaby się nowych zadań,
w szczególności w zakresie powrotów, jednak nie mogłaby organizować operacji powrotowych z państw
trzecich ani rozmieszczać zespołów ds. zarządzania migracją w ośrodkach kontrolowanych. Parlament ma
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przeprowadzić głosowanie nad tekstem wstępnego porozumienia podczas drugiej sesji plenarnej
w kwietniu, na zakończenie pierwszego czytania.
Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0330(COD);
komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; sprawozdawczyni:
Roberta Metsola (PPE, Malta).
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