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Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna: 
system FADO (fałszywe i autentyczne 

dokumenty on-line) 
W 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej. Przewidziano w nim między innymi włączenie systemu FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty 
on-line) do ram Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Współprawodawcy przyjęli już nowe 
rozporządzenie w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, ale postanowili przyjąć odrębny akt 
prawny w celu uregulowania ram prawnych systemu FADO. Głosowanie Parlamentu nad porozumieniem 
wynegocjowanym z Radą ma się odbyć podczas lutowego posiedzenia plenarnego. 

Kontekst 
System FADO został pierwotnie ustanowiony na mocy wspólnego działania 98/700/WSiSW, od grudnia 
1998 r., zgodnie ze starymi przepisami o współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych (art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej). Służący walce z fałszowaniem dokumentów i 
nielegalną migracją FADO zaprojektowano jako skomputeryzowany system archiwizacji obrazów, aby 
umożliwić organom krajowym szybką wymianę informacji dotyczących autentycznych, fałszywych i 
podrobionych dokumentów tożsamości. Od chwili powstania celem systemu było zapewnienie zgodności 
i jednolitości zebranych informacji dzięki ścisłej kodyfikacji. FADO podlegał Sekretariatowi Generalnemu 
Rady, który otrzymywał wszystkie istotne informacje i przekazywał je organom krajowym państw 
członkowskich. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
W konkluzjach Rady z 27 marca 2017 r. stwierdzono, że zarządzanie FADO jest przestarzałe i system przestał 
spełniać wymogi polityki UE w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W związku z tym 
Rada wezwała Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego, który zapewniłby FADO solidniejszą 
podstawę i scentralizował zarządzanie systemem na szczeblu Komisji. We wrześniu 2018 r. Komisja przyjęła 
wniosek dotyczący wzmocnienia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jeśli chodzi o FADO, celem 
wniosku było przekazanie zarządzania nim Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz 
skorzystanie z wiedzy fachowej Agencji w dziedzinie fałszowania dokumentów, aby poprawić i 
zaktualizować system. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament zatwierdził sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) w sprawie wniosku, a także decyzję o przystąpieniu do negocjacji 
międzyinstytucjonalnych podczas pierwszej sesji plenarnej w listopadzie (art. 71 ust. 2 Regulaminu). 28 
listopada 2019 r. współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie tekstu. Zgodnie 
z nim Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej będzie zarządzać FADO. System będzie zawierał 
informacje dotyczące dokumentów podróży, tożsamości, pobytu i stanu cywilnego, praw jazdy oraz 
dowodów rejestracyjnych pojazdów wydawanych przez państwa członkowskie lub UE. Może również 
zawierać informacje dotyczące innych dokumentów urzędowych lub dokumentów wydawanych przez 
niektóre inne podmioty, w tym państwa trzecie. Dane osobowe zawarte w systemie FADO będą 
wykorzystywane tylko w stopniu niezbędnym do zapewnienia jego funkcjonowania. System umożliwi 
dostęp do informacji o różnych poziomach szczegółowości Komisji, Europejskiej Agencji Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej oraz organom krajowym właściwym w dziedzinie przestępstw przeciwko wiarygodności 
dokumentów, jak również innym instytucjom UE, osobom trzecim i podmiotom prywatnym oraz ogółowi 
społeczeństwa. Rada zaaprobowała tekst wstępnego porozumienia 4 grudnia, a komisja LIBE zatwierdziła 
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go 9 grudnia 2019 r. Głosowanie Parlamentu nad porozumieniem ma się odbyć podczas lutowego 
posiedzenia plenarnego. 
 

Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2018/0330B(COD); 
Komisja przedmiotowo właściwa: LIBE; Sprawozdawczyni: 
Roberta Metsola (PPE, Malta).  
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