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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o statusie między Unią 
Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry
(06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt decyzji Rady (06847/2019),

– uwzględniając projekt umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą 
(06846/2019),

– uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 
ust. 2 lit. b) i d), art. 79 ust. 2 lit. c) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C9-0138/2018),

– uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 oraz art. 114 ust. 7 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (A9-0018/2020),

1. wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Czarnogóry.
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UZASADNIENIE

a. Kontekst

Wniosek dotyczący decyzji Rady ma na celu zatwierdzenie Umowy o statusie między Unią 
Europejską a Czarnogórą dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej („Agencja”) na terytorium Czarnogóry, jak przewidziano w 
rozporządzeniu (UE) 2016/1624 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. 
Negocjacje w sprawie umowy o statusie odbyły się przed przeglądem mandatu Agencji i 
przyjęciem nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
– rozporządzenia (UE) 2019/1896.

Rozporządzenie (UE) 2016/1624 przewiduje różne możliwości współpracy Agencji z 
państwami trzecimi. Zamysłem umowy o statusie jest zapewnienie prawnie wiążących ram 
operacji Agencji w sytuacjach, gdy członkowie zespołów posiadający uprawnienia 
wykonawcze byliby wysyłani na terytorium danego państwa trzeciego. Artykuł 54 ust. 4 
rozporządzenia (UE) 2016/1624 wyraźnie stanowi, że w przypadkach gdy przewiduje się 
rozmieszczenie zespołów Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w państwach trzecich 
do działań, w ramach których członkom zespołów zostaną przyznane uprawnienia 
wykonawcze, lub jeżeli jest to wymagane w ramach innych działań prowadzonych 
w państwach trzecich, Unia zawiera z danym państwem trzecim umowę o statusie. 

Celem umowy o statusie jest zapewnienie prawnie wiążących ram, które powinny określać 
zakres operacji, zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz zadania i uprawnienia 
członków zespołów rozmieszczonych w danym kraju. Umowy o statusie powinny także 
gwarantować pełne poszanowanie praw podstawowych oraz ustanawiać specjalne 
mechanizmy rozpatrywania skarg do stosowania w przypadku naruszeń praw podstawowych 
podczas tych operacji.

Umowa o statusie z Czarnogórą jest jedną z kilku podobnych umów zawartych z krajami 
Bałkanów Zachodnich. 

b. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni uważa, że zawieranie formalnych, prawnie wiążących umów w ramach 
współpracy Agencji z państwami trzecimi – w przeciwieństwie do nieformalnych uzgodnień 
roboczych – ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości, kontroli publicznej i 
nadzoru demokratycznego nad taką współpracą. Każda taka umowa w sprawie współpracy 
między Agencją a danym państwem trzecim zawarta przez Unię Europejską z państwami 
trzecimi powinna być poddana uważnej analizie, mieć wartość dodaną dla Unii oraz być 
ściśle konieczna i proporcjonalna pod względem celu i treści. 

W związku z powyższym zawieranie umów o statusie ma kluczowe znaczenie nie tylko dla 
zapewnienia przejrzystości i rozliczalności współpracy operacyjnej Agencji z państwami 
trzecimi, ale również dla zagwarantowania jasnych ram współpracy z państwami trzecimi w 
dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. 

Umowa o statusie, w przypadku której zwrócono się do Parlamentu o zgodę, pozwoliłaby na 
prowadzenie na terytorium Czarnogóry wspólnych operacji, szybkich interwencji na granicy 
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lub operacji powrotowych z udziałem Agencji. Operacje powrotowe byłyby związane 
wyłącznie z obywatelami państw trzecich objętymi działaniami dotyczącymi powrotu z Unii 
Europejskiej do Czarnogóry. 

Zgodnie z art. 4 umowy o statusie dla każdej wspólnej operacji lub szybkiej interwencji na 
granicy konieczne jest uzgodnienie planu operacyjnego. Plan ten musi określać operacyjne 
cele i zadania danego działania oraz obejmować przepisy dotyczące praw podstawowych, w 
tym ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z art. 6 umowy o statusie dyrektor wykonawczy Agencji jest uprawniony do 
zawieszenia lub zakończenia danego działania w Czarnogórze, w szczególności „w przypadku 
naruszenia praw podstawowych, naruszenia zasady non-refoulement lub przepisów 
dotyczących ochrony danych”. W art. 7 umowy o statusie zawarto szczegółowe 
postanowienia dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej Agencji i jej personelu w 
odniesieniu do działań podejmowanych w Czarnogórze.

Artykuł 9 umowy o statusie zawiera postanowienia dotyczące praw podstawowych i nakłada 
na członków zespołu (rozmieszczonych w Czarnogórze) obowiązek pełnego poszanowania 
„podstawowych praw i wolności, w tym prawa dostępu do procedur azylowych, godności 
człowieka, zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania, prawa do wolności, 
zasady non-refoulement i zakazu wydaleń zbiorowych, praw dziecka i prawa do 
poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”. Artykuł ten ma również zapewnić 
poszanowanie zasady niedyskryminacji.

W odniesieniu do wszelkich przyszłych negocjacji dotyczących zawarcia umów o statusie 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1896 sprawozdawczyni apeluje do Komisji, aby przed 
rozpoczęciem negocjacji przeprowadzała ocenę sytuacji w zakresie praw podstawowych w 
danym państwie trzecim oraz niezwłocznie informowała Parlament o wynikach takiej oceny.

Ponadto sprawozdawczyni zachęca Komisję, aby w trosce o przejrzystość i w celu 
umożliwienia Parlamentowi właściwej oceny umów o statusie niezwłocznie udostępniała 
wszystkie dokumenty, które są niezbędne Parlamentowi do prowadzenia prac 
instytucjonalnych i wszczęcia odpowiedniej procedury zgody w myśl art. 99 ust. 1 i 4 oraz 
art. 108 ust. 7 Regulaminu, w tym projekty umów o statusie przed zawarciem umowy.

Mając na uwadze, że sprawozdawczyni jest równocześnie sprawozdawczynią do spraw 
innych umów o statusie o podobnym charakterze, wskazuje ona na pewne merytoryczne 
różnice w postanowieniach różnych umów o statusie:

 postanowienie dotyczące konieczności powstrzymania się od podejmowania działań, 
które mogą mieć negatywny wpływ na ewentualne postępowanie karne, jest zawarte 
tylko w jednej umowie o statusie; 

 umowy o statusie mają różne brzmienie klauzul dotyczących wyjątkowego prawa 
członków zespołu Agencji do działania w imieniu państwa trzeciego, co może 
skutkować niepewnością prawa; 

 podobnie brzmienie klauzuli dotyczącej dyskryminacji nie jest w pełni spójne w 
trzech umowach o statusie; 
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 w odniesieniu do odpowiedzialności karnej wiążący charakter poświadczenia 
dyrektora wykonawczego co do tego, czy zarzucane przestępstwo zostało popełnione 
przez członka zespołu podczas pełnienia obowiązków służbowych, nie jest 
sprecyzowany we wszystkich umowach o statusie; 

 istnieją różnice między umowami o statusie dotyczące zobowiązania innych członków 
zespołu do składania zeznań w charakterze świadka w postępowaniu karnym. 

Sprawozdawczyni wzywa Komisję i Agencję do niezwłocznego przekazywania Parlamentowi 
– w miarodajny sposób – informacji o wszelkich problemach operacyjnych lub 
rozbieżnościach w terenie wynikających ze wspomnianych różnic w ramach prawnych.

Pomimo że umowę o statusie wynegocjowano i uzgodniono w ramach poprzedniego mandatu 
Agencji (rozporządzenie (UE) 2016/1624), sprawozdawczyni oczekuje, że wszystkie przepisy 
rozporządzenia 2019/1896 będą w pełni przestrzegane przy wdrażaniu omawianej umowy o 
statusie, zwłaszcza w odniesieniu do art. 110 ust. 2.

Podsumowując, sprawozdawczyni uważa, że proponowana umowa o statusie jest zgodna z 
wzorem umowy o statusie przewidzianym w komunikacie Komisji w sprawie treści i 
przepisów, które powinny zostać zawarte w ostatecznej umowie.

Ponieważ omawiana umowa wchodzi w etap realizacji, Parlament zwraca się do Agencji o 
niezwłoczne poinformowanie go o działaniach prowadzonych w związku z wdrażaniem 
umowy o statusie i przypomina Agencji o obowiązku włączania oceny współpracy z 
państwami trzecimi do sprawozdań rocznych zgodnie z art. 73 ust. 7 rozporządzenia (UE) 
2019/1896.

W związku z powyższym sprawozdawczyni zaleca, aby Parlament zatwierdził projekt tekstu 
decyzji Rady.



RR\1197722PL.docx 9/10 PE643.227v02-00

PL

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł Zawarcie Umowy o statusie między Unią Europejską a Czarnogórą 
dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium Czarnogóry

Odsyłacze 06847/2019 – C9-0138/2019 – 2019/0043(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o 
wyrażenie zgody

9.10.2019

Komisja przedmiotowo właściwa
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE
21.10.2019

Komisje opiniodawcze
       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET
21.10.2019

Rezygnacja z wydania opinii
       Data decyzji

AFET
6.11.2019

Sprawozdawcy
       Data powołania

Bettina Vollath
4.9.2019

Rozpatrzenie w komisji 9.1.2020 28.1.2020

Data przyjęcia 28.1.2020

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

43
9
0

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Konstantinos Arvanitis, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Vladimír 
Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Saskia Bricmont, Clare Daly, Lena Düpont, 
Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, 
Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Fabienne 
Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, 
Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, Claude 
Moraes, Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, 
Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, 
Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Lívia Járóka, Beata Kempa, Ondřej 
Kovařík, Kris Peeters, Karlo Ressler, Petar Vitanov

Data złożenia 29.1.2020



PE643.227v02-00 10/10 RR\1197722PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

43 +
ECR Patryk Jaki, Beata Kempa, Jadwiga Wiśniewska

ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

PPE Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen 
Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Ralf 
Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

RENEW Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Delara Burkhardt, Evin Incir, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, 
Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Petar Vitanov, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

9 -
GUE/NGL Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Cornelia Ernst

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Magid Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

0 0

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


